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بھ دلیل اجر معنوی باالی کتاب نویسنده مایل بوده ھمھ افراد با ھر توان مالی بتوانند 
 . آنرا تھیھ کنند و با استفاده از مطالب آن زندگی شیرین و لذتبخشی را تجربھ کنند

شبختی شما داشتھ باشیمامیدواریم با ارائھ این کتاب نقش کوچکی در شادی و خو  

  :در ارتباط باشید جیمیل سایت با آدرس فقط بنابراین خواھشمندیم برای تھیھ کتاب

  1سایت آموزش ایرانی 

Iranamoozesh1@gmail.com 

  تا استفاده از مطالب کتاب از نظر شرعی مجاز باشد .

===================================== 

سال تقدیم  ویی و ھمسرداریپر فروش و موفق زناش ھای کتاب
 بھ شما :

 

  " کتاب عشق شیرین "
  از نظر خوانندگان 1392موفق ترین کتاب آموزش مسائل جنسی سال 

  زناشویی  –جامع ترین کتاب آموزش مسائل جنسی 

 برای اولین بار کامال تصویری

  

  " کتاب پوزیشن شیرین "

ھ زبان فارسی است این کتاب کامل ترین کتاب آموزش پوزیشن ھای زناشویی ب
بطوریکھ ھمھ پوزیشن ھای موجود در فضای اینترنت از سایت ھای داخلی و 

  . خارجی در این کتاب آورده شده است
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، نشستھ، طرفی، ھمھ پوزیشن ھای ممکن در رابطھ جنسی کھ عبارتند از : ایستاده
. اندبا حاالت متنوع و بسیار زیاد بیان شده  رخ بھ رخ، معکوس، نزدیکی از عقب  

 )پوزیشن 300بیش از (

  

  " کتاب افزایش سایز آلت مردان بدون دارو و دستگاه "

 سانتیمتر در یک دوره تمرین 8الی  3افزایش طول و ضخامت آلت بھ اندازه  - 1
 افزایش قابلیت چندبار ارضا شدن پشت سر ھم - 2

 درصد اندازه فعلی 50تا  30افزایش قطر آلت جنسی حدود  - 3
 .ری از انزال زودرس و افزایش زمان نزدیکی و مقابرتجلوگی - 4

 .افزایش شق شدگی و سختی آلت تناسلی ھنگام نعوظ و تحریک جنسی - 5
 .تایید شده از طرف پزشکان و متخصصان - 6

  .آمریکا FDA و گواھینامھ سالمت از GMP دارای گواھی - 7

  

  :در ارتباط باشید جیمیل سایت با آدرس فقطخواھشمندیم برای تھیھ کتاب ھا 

  1سایت آموزش ایرانی 

Iranamoozesh1@gmail.com 

  تا ضمن حمایت از ناشر استفاده از مطالب کتاب ھا از نظر شرعی مجاز باشد .

  
===================================== 
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چگونگی رشد سینھ ھا از ابتدا تا :  اولفصل 
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  علل کوچکی سینھ خانم ھا: دوم فصل 
  

  :علل ھورمونی 1-

لوتئین:( کھ ھر دو از ھورمون ھای تخمدان ھستند ) -: ھورمون ھای فولیکولینالف
 .و در صورت کمبود آن ھا فقط با تجویز متخصص زنان باید استعمال شوند

ب: کم کاری تیرویید و ھیپوفیز :نیز عامل بسیار نیرومندی محسوب می گردد. در 
  .ستان ھااستکل کمبود ھورمون ھای تخمدان و ھیپوفیز مولد کوچکی پ

 

   :الغری مفرط -٢

افراد الغر کال بافت چربی در بدنشان کم است و ھمچنین ھورمون ھای جنسی در 
  .بدنشان کمتر از افراد عادی است کھ این امر باعث کوچک بودن پستان می گردد

 

   : رژیم الغری و سوء تغذیھ – ٣

نی شروع بھ کم طور ناگھامخصوصا" در خانم ھای چاقی کھ بدون برنامھ علمی ب
می کنند چربی ھای بدن کاھش می یابد و چون پستان نیز مقدار زیادی  کردن وزن

افتاده می شود. در این ین چروکیده و بافت چربی دارد کوچک می گردد و ھمچن
یم وقف رژافراد چون کوچکی پستان بدنبال رژیم غذایی بوده است بنابراین با ت

فاده از رژیم پر پروتیین مشکل فرد برطرف عادی واستغذایی و برگشت بھ حالت 
  .خواھد شد. البتھ ممکن است کمی افتادگی در پستان ھا باقی بماند

 

   :ژنتیک -۴

این مورد شایع ترین علت کوچکی پستان ھا در خانم ھا می باشد. و معموال" بھ 
کرم ھا و قرض ھای گیاھی پاسخ مناسبی نخواھد داد و این مواد بھ ھیچ عنوان 

 .ث رشد پستان نمی گردندباع
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اگر می خواھید بدانید کھ می توانید سایز سینھ تان را تغییر دھید یا نھ، باید بھ شما 
مگر با عمل جراحی)، اما می توانید با کار کردن روی  )بگویم کھ خیر، نمی توانید 

  .عضالت سینھ، آن ھا را بزرگتر، سفت تر و خوش ترکیب تر کنید

 ھ در خانم ھا اھمیت دارد؟؟؟؟آیا واقعاً سایز سین

آیا واقعاً سایز سینھ اھمیت دارد؟ سالھای سال است کھ من و ھمسرم سر این 
  موضوع با ھم بحث می کنیم. 

مرغ ھمسایھ ھمیشھ غاز است و بھ ھمین خاطر است کھ زنھا معموالً برای 
   شند.ھای کوچک یا بزرگ داشتھ با ارائھ می دھند کھ چرا باید سینھ خودشان دلیل

اما آیا واقعاً تفاوت پزشکی خاصی بین داشتن سینھ ھای کوچک یا بزرگ وجود 
 دارد؟

اول باید کمی با آناتومی سینھ آشنا شویم. سایز سینھ بیشتر از بافت ھای چربی و 
ینھ کننده شیر. وقتی درمورد سایز س تولیدای فیبروز تشکیل شده است تا غدد بافت ھ

یادی ھمیت زو خطر سرطان سینھ فکر میکنیم، این مسئلھ او رابطھ آن با تولید شیر 
 پیدا می کند.

بھ طور کلی، سایز سینھ تغییر چندانی در عملکردھای بیولوژیکی آن ایجاد نمی 
  کند. 

  زمینھ سایز سینھ اشاره می کنیم. در زیر بھ برخی از باورھای نادرست در

  داردسایز سینھ تاثیری در میزان توانایی تولید شیر ن  )1

سایز سینھ بیشتر بھ بافت ھای فیبروز و چربی موجود در آن بستگی  ازآنجاکھ
بزرگترین دارند، لزوماً شیر  غدد شیر، خانم ھایی کھ سینھ ھای تا مقدار  دارد

د و ونی تحریک می شوبیشتری تولید نمی کنند. تولید شیر در سینھ از طریق ھورم
ات شیردھی بھ نوزاد تولید شیر را باال افزایش می یابد. افزایش دفعبرحسب تقاضا 

افسردگی می تواند بر لی از عوامل مثل خستگی، استرس و می برد. بااینکھ خی
م بھ بقیھ ا ھتولید شیر تاثیر بگذارد، الزم نیست استرس کوچک بودن سینھ ھایتان ر

تان اضافھ کنید چون سایز سینھ تاثیری در توانایی شیردھی استرس ھای مادرانھ 
  ا ندارد.شم
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  سایز سینھ تاثیری در احتمال ابتال بھ سرطان سینھ یا درمان آن ندارد  )2

محققان دریافتھ اند کھ سایز سینھ تاثیری در احتمال ابتال بھ سرطان سینھ ندارد. 
درمانی شما نیز ایجاد نمی کند. ین، سایز سینھ تغییری در دیدگاه عالوه بر ا

ود. ش شش سلول ھا در غدد تولید شیر ایجاد میمتداولترین نوع سرطان سینھ از پو
خانم ھایی ک سینھ ھای بزرگتری دارند، لزوماً غدد شیری بیشتری آنجا کھ  از

 بھ سرطان سینھ قرار د کھ این خانم ھا بیشتر در معرضندارند، درنتیجھ دلیلی ندار
 و برای تشخیص داشتھ باشند. اگر سینھ ھای بزرگی دارید و نگران توانایی خود

ھستید، یادتان باشد کھ تحقیقات بھ نگرانی ھای شما صحھ نمی درمان سرطان سینھ 
کھ احتمال بروز سرطان این است کھ چاقی نشان داده است  گذارد. تنھا احتیاط الزم

کھ  یقاتیسینھ را باال می برد. زنان چاق سینھ ھای بزرگتری دارند اما براساس تحق
نظر می رسد کھ چاقی عامل تعیین کننده تری است تا شد، بھ در باال بھ آنھا اشاره 

 استروژن را باالتر مینباشتھ شدن چربی ھای بیشتر، سطح بزرگ بودن سینھ ھا. ا
  برد بھ ھمین خاطر است کھ افراد چاق بیشتر در صدد ابتال بھ سرطان سینھ ھستند.

  

  سایز سینھ تاثیری در میزان درد شما طی ماموگرافی ندارد  )3

تحقیق کھ در آن از خانم ھا درمورد میزان دردشان سوال شد، خانم ھایی در یک 
کھ سینھ ھای بزرگتری داشتند لزوماً درد بیشتری را گزارش ندادند. اجازه ندھید 

  ترس شما از درد باعث شود نتوانید آزمایشتان را بھ درستی انجام دھید.

  

  ناراحتی ھای فیزیکی و احساسی واقعیت دارند
ی نادرست کھ بگذریم، سایز سینھ می تواند بر سالمت روزانھ خانم ھا از باورھا

خانم ھا کھ سینھ ھای بزرگتری دارند، داشتھ باشد. برای مثال، خیلی از تاثیر زیادی 
بیشتر دچار ناراحتی ھای جسمانی مثل درد کمر، گردن، شانھ ھا و سردرد می 

  شوند. 

ھ بھتر اندازه سینھ شان باشد راه حل برای بعضی از این خانم ھا، سینھ بندھایی ک
برای کاھش چربی ھای سینھ نیز  . عالوه بر این، پایین آوردن وزنخوبی است

ز خانم ھا جراحی سینھ برای میتواند کمک کننده باشد. باوجود این تالشھا، خیلی ا
  سایز آن را برای راحتی از شر آن دردھا و مشکالت الزم می دانند.کاھش 
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سایز سینھ تاثیر شگرفی بر سالمت روانی و احساسی خانم ھا دارد. شکی نیست کھ 
فرھنگ ما بھ سایز سینھ می دھد، غیرقابل گذشتھ، نادیده گرفتن اھمیتی کھ  از این

ھا با ھنجارھای ایدآلیستی مواجھ انکار است. از دوران بلوغ تا بزرگسالی، خانم 
مقایسھ می کند. تعصبات  می شود و بطور مداوم وضعیت خود را با این ھنجارھا

ھای خیلی بزرگ یا خیلی کوچک دارند ھمیشھ متوجھ خانم ھایی کھ سینھ  خاصی
ممکن است از نظر جنسی زیر  بوده است. زن یا دختری کھ سینھ ھای بزرگی دارد

رود و خانم یا دختری ھم کھ سینھ ھای کوچکی دارد ممکن است احساس سوال 
بھ ھر حال وجود دارند، و داخلی فشارھای خارجی و  بدانیم کھ این حقارت کند. باید

از وضعیت ظاھری  باید دختر ھا و خانم ھای جامعھ را تشویق کنیم کھ درنتیحھ
احساس راحتی کنند و بھ ھیچ وجھ تحت تاثیر باورھا و خود در ھر صورت 

  شایعات موجود قرار نگیرند.

  

ر سایز سینھ ھایتان توقع زیاد خطر آخر برای ھمھ خانم ھا این است کھ نباید بھ خاط
بدانید کھ توانایی شما در شیردھی و خطر  نتان داشتھ باشید. بھ ویژه، بایدیا کم از بد

ن مشکات و دغدغھ ھای مھم سالمتی ابتال بھ سرطان سینھ کھ دو مورد از مھمتری
  مالً با سایز سینھ بی ارتباط استخانم ھاست، کا
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 بزرگثر برای گیاھان دارویی مؤ:  مسوفصل 
 کردن اندازه سینھ ھا

  
 

 افزایش وزن

عمده ی بافت پستان متشکل از چربی است و با از دست دادن وزن ، بخش عمده 
ای از چربی ھای بافت پستان ھم تحلیل میروند و بھ اصطالح آب میشوند.در 

صورتی کھ شما سینھ ھای کوچکی دارید و وزن شما کمتر از حد نرمال است حتما 
  تخصص تغذیھ در خصوص تغذیھ اصولی برای افزایش وزن مشورت کنید.با م

بادام زمینی و  مغز گردو، روغن زیتون،سعی کنید مواد غذایی پر کالری مثل 
رو حتما در رژیم غذایی خودتون جا بدید.افزایش وزن برای  پنیرھای کم چرب

اشید کھ دچار کامال ضروری ھست.البتھ باید مراقب ب بزرگ شدن اندازه ی سینھ ھا
  .اضافھ وزن ھم نشید

سال) میتونھ  ٢٠تا  ١٢این مورد بھ خصوص برای دختران نوجوان در سن رشد (
 .خیلی مفید باشھ
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 رژیم غذایی با سویا

 ) سویا یک ماده غذایی سرشار از مواد شبھ استروژن ھست کھ با نام ایزوفالون
isoflavones ) ازمان ملی سالمت ایاالت نامیده میشوند _بر اساس گفتھ ھای س

متحده_. این موسسھ اعالم کرده کھ استفاده از سویا در غذا از نظر تئوری باید 
موجب افزایش اندازه ی سینھ ھا بشھ ، ھرچند این نظریھ ھنوز تایید نشده ولی از 

  .نظر تئوری و علمی میتونھ کامال درست باشھ

 
زایش سطح ھورمون زنانھ ی از نظر تئوری وجود سویا در غذا میتونھ باعث اف

خصوصیت ھای زنانگی  یکی از کارھای این ھورمون ایجاد استروژن بشھ کھ
است (مثل افزایش رشد سینھ ھا) . پس با این حساب خوردن غذاھای سرشار از 

سویا مانند توفو ، شیر سویا و محصوالت گرفتھ شده از سویا میتونھ بھ رشد 
  .سریعتر پستان ھا کمک کنھ

 
اید بھ این نکتھ ھم توجھ داشتھ باشید مواد غذایی با سویای سنگین مثل برگرھا ولی ب

 .و پنیرھا حاوی مقادیر کمتری از استروژن ھای گیاھی ھستند
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 (Red Clover) شبدر چمنی

  

 گیاھان مفید

بھ صورت  بسیاری از گیاھان ھستند کھ بھ عنوان افزایش دھنده رشد پستان ھا
سازمان ملی سالمت آمریکا در این زمینھ اظھار کرده کھ طبیعی شناختھ شده اند.

یکی از پرطرفدارترین گیاھان برای بزرگ کردن طبیعی سینھ ھا  گیاه شیرین بیان
است چرا کھ شامل ترکیباتی است کھ سطح ھورمونھای مرتبط با شیردھی مانند 

 .استروژن و پروالکتین رو افزایش میده

عی از ایزوفالون ھایی است کھ در سویا ھم دیده ھم منب (Red Clover) شبدر چمنی
برای  (blessed thistle) ”باداور“یا ” مبارکشوک “میشوند و گیاھی با اسم 

قرن ھا بھ عنوان بزرگ کننده ی سینھ و تحریک شیردھی مورد استفاده قرار 
  .میگیره

ا یک ما بحتما بھ این نکتھ توجھ داشتھ باشید کھ قبل از استفاده از این گیاھان حت
دارویی استفاده میکنید و یا در تغذیھ مشورت کنید بخصوص اگر از  متخصص

 .اطرافیان نزدیکتون سابقھ ی سرطان پستان دارند
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 روغن ھای ضروری

این روغن ھا ھنگامی کھ بر روی پوست قرار میگیرند میتونند باعث رشد بیشتر 
داروشناسی “م شده و در ژورنال انجابشوند.مطالعاتی کھ در این زمینھ بافت پستان 
روغن ھای رازیانھ و بادیان رومی منتشر شده نشون میده کھ ” قوم شناختی

  .ترکیباتی بھ اسم انتول میتونند باعث بزرگ شدن بافت پستان بشوندبا  ) (نیسون

گیاھان حاوی انتول بھ صورت سنتی با دم کردن و جوشانده شدن مورد استفاده 
،مشاور  Kelly Bonyata .دارددر مادران شیرده ھم کاربرد  حتی قرار میگیرند و

ا بر روی سینھ مادران شیرده، پیشنھاد میکنھ مادران با قراردادن این روغن ھ
تولید کنند و توصیھ میشھ یکی و یا ھر دو روغن رو بصورت ھاشون شیر بیشتری 

مشورت کنید د و البتھ با پزشک ھم در این مورروزانھ بر روی سینھ ھا قرار بدید 
تا از ریسک ھای احتمالی مطمئن بشید بخصوص در مواردی کھ اقوام نزدیک شما 

  .دچار سرطان سینھ شده اند
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ورزش ھایی برای بزرگ کردن :  مچھارفصل 
 سینھ ھا

 

 راه ھای افزایش سایز سینھ ھا 
یک خانم با سینھ ھایش تعریف می شود بعبارت دیگر سینھ ھا نشانگر زنانگی 

ان ھستند . یکی از چیزھای ناراحت کننده برای برخی از بانوان این است کھ بانو
 بطور طبیعی دارای سینھ ھای کوچکی ھستند . 

داشتن سینھ ھای کوچک واقعا برای افراد مشکل بزرگی نیست اما بھر حال این 
 افراد را تحت تاثیر خود قرار می دھد . 

ا سینھ ھای خود را بزرگتر آنھ ھطساویز وجود دارد کھ شما می توانید بچند چ
  د.نمایی

تمرینات ورزشی کھ بنده نیز بارھا در این وب برای خوانندگان محترذم توضیح 
داده ام می تواند بافت سینھ ھا را تحریک کرده و عضالت زیر سینھ ھا بزرگتر 

کرده و بھ نمای بزرگتر شدن آنھا کمک کند . برخی غذاھا ھستند کھ با خوردن آنھا 
 می توانید رشد بافت سینھ ھا افزایش دھید . 

ممکن است برخی عوامل مکمل قابل دسترس ھم باشند کھ شما را در رسیدن بھ این 
ھدف کمک کنند لذا باید از آنھا نیز استفاده کنید تا از سینھ ھای خود رضایت پیدا 

  . نمایید

 

 : ( breast massage ) ماساژ سینھ ھا

ی کھ می تواند باعث تحریک رشد بافت سینھ ھا شود یکی از مھم ترین عوامل
 ماساژ آنھاست . 

اببتھ باید یاد آور شد در ماساژ ھدف ماساژ کل سینھ ھاست و از دست زدن بھ نیپل 
برای ماساژ ھر سینھ از دست مخالف استفاده کنید و ماساژ را  . باید اجتناب نمود

 بآرامی و مالیم انجام دھید . 

  .کند کھ سینھ ھای شما بزرگتر ،سفت تر و شکیل تر شونداین کار کمک می 
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برای اینکھ نتیجھ ی بھتری بگیرید ببھتر است کھ این کار را در زیر دوش آب گرم 
انجام دھید چرا کھ دوش آب گرم موجب انبساط عروق خونی در سینھ ھا و تسھیل 

این بھ آن  درساندن مواد غذایی بھ سلول ھا شده و رشد آن را نیز تسھیل می کن
 .موجب رشد بھتر بافت آنھا می گرددمعنی است کھ افزایش جریان خون درسینھ ھا 

  

برای ماساژ باید کف دست را بطور کامل بر روی سینھ ھا قرار داده و تمام بافت 
 سینھ را ماساژ مالیم و در عین حال عمیق دھید .

  اژ اختصاص دھیددقیقھ را بھ ماس ١٠تا  ۵بار و در ھر بار  ٢حداقل روزی  

 

 Exercises that ) تمریات ورزشی متمرکز روی ناحیھ ی سینھ ھا
focus on the chest area ( : 

این ورزش ھا سایز سینھ را قطعا افزایش می دھند . این تمرینات شامل پوش آپ ( 
در صورت مشکل در انجام آن می توانید از پوپ دیوار شروع کنید ) ، دنبل زدن 

و دستگاه  dumb bells مناسب کھ در ھمین وب توضح داده شده استبا وزنھ ای 
کھ در ایین نمایش داده شده است و در باشگاه seated chest press  پرس سینھ

  . ھای بدنسازی موجود است ، می باشند
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نکتھ ی مھم این است کھ این تمرینات باید یک روز در میان انجام شوند تا بھ بافت 
 و فرصت رشد داده شود . سینھ ھا اجازه 

بار در ھفتھ انجام دھید .تا نتیجھ ی  ٣بنا براین توصیھ می کنم این تمرینات را 
  . بھتری عایدتان گردد

 

 ورزش ھای مخصوص بزرگ کردن سینھ 

ورزش ھای مخصوص بزرگ کردن سینھ احتماالً ارزان ترین و طبیعی ترین  
   .توجھ و دقت فراوان داردروش برای افزایش رشد سینھ است اما نیاز بھ 

  

   شنا

یکی از ورزشھای مناسب برای سینھ ھاست، بخصوص شنای قورباغھ، آنھم بدلیل 
این کھ ماھیچھ ھای پشت و سینھ را وادار بھ مقاومت در مقابل فشار آب می 

  در واقع فشار آب خود نوعی ماساژ فوق العاده برای سینھ ھا حساب می شود.  .کند

ر می توانید پاھا را در کف استخر بگذارید تا جایی کھ آب شانھ برای تمرین بیشت
بار  ١٠ .جلوی خود پایین آورید. دستھا را باال برده و آھستھ در ھایتان را بپوشاند

این عمل تاثیر باالیی در سفت شدن و فرم سینھ خواھد  .این عمل را تکرار کنید
 .داشت

 

وش آپ" می باشد کھ در اینجا یکی از متداول ترین این ورزش ھا، حرکت "پ 
  :روش صحیح انجام آن را برای شما توضیح می دھیم

  .روی یک سطح صاف، بھ روی شکم بخوابید .1

زانوھایتان را خم کرده و قوزک پاھایتان را بھ صورت ضربدری روی ھم  .2
  .قرار دھید

حال درحالیکھ کف دست ھایتان با شانھ ھا در یک خط قرار گرفتھ است،  .3
  .تان را خم کنیدآرنج ھای
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بھ —با حفظ تعادل بر روی کف دستھا و آرنج، بدنتان را از زمین بلند کنید .4
صورتیکھ قوزک پاھا ھنوز حالت ضربدری را حفظ کرده باشد. در این 

حالت شما وزن زیادی را بلند نمی کنید. بھ ھیچ وجھ ھنگام بلند کردن بدن 
کن است بھ مفصلھایتان از روی زمین آرنج ھایتان را صاف نکنید چون مم

  .صدمھ وارد کند

بھ آرامی کل بدنتان را پایین آورید، اما روی زمین نخوابید. باید زاویھ را  .5
  .تاجایی کم کنید کھ بازوھایتان بھ موازات زمین درآید

مرتبھ انجام دھید، و ھرچھ جلوتر می رویت تعداد این دفعات  10باید این حرکت را 
  .را بیشتر کنید

انجام ورزش ھای مخصوص بزرگ کردن سینھ نیز باید مثل سایر ورزش ھا  ھنگام
صاف و راحت انجام داد. این شی پوشید و حرکات را روی یک سطح لباس ورز

ر و درد عضالت شود، حرکات اگر بدون توجھ انجام شوند ممکن است باعث فشا
کنید.  جسمانی دارید، حتماً قبل از شروع با پزشک خود مشورتپس اگر مشکل 

احساس ناراحتی ینات بھ خود فشار نیاورید و اگر دقت کنید کھ حین انجام تمر
کردید، حرکت را متوقف کنید. این حرکات باید بھ صورت روزانھ یا حداقل دو یا 

  سھ بار در ھفتھ انجام شوند. 

  

انجام این حرکات باعث می شود کھ سینھ ھایتان فرم زیبا و ِگرد بھ خود بگیرند و 
   .نین عضالت پشتتان را نیز تقویت می کنندھمچ

 

می توانید ھمراه با انجام این تمرینات ورزشی از کرم ھا و قرص ھای مخصوص 
 .بھتری عایدتان شودنھ نیز استفاده کنید تا نتیجھ ی بزرگ کردن سی

  

 !تمرین ھایی موثر برای تقویت و بزرگ کردن سینھ ھا

ان را بزرگتر کنند. شاید شما ھم یکی از آنھا اکثر خانمھا دوست دارند کھ سینھ ھایش
و شکافی عمیقتر، بھ  ھایی سفت و برجستھفایده ورزش، ایجاد تصور سینھ   . باشید

  کمک تقویت عضالت زیر سینھ ھا است.

mailto:IRANAMOOZESH1@GMAIL.COM


 

  1سایت آموزش ایرانی  کتاب بزرک کردن سایز سینھ ھا 
IRANAMOOZESH1@GMAIL.COM 

 

 کتاب بزرک کردن سایز سینھ ھا 

دادن تمرین ھایی کھ در ذیل آمده است می توانید سینھ ھایی سفت ؛زیبا و  مانجا با
  .بزرگتر داشتھ باشید

  

 ه ھای سینھ بانوانتقویت کنند

الف. در حالیکھ یک توپ بدنسازی را ھم ارتفاع شانھ ھایتان روی دیوار گرفتھ اید، 
 .سانتیمتر) از دیوار بایستید ١٢٠تا  ٩٠فوت ( ۴تا  ٣بھ فاصلھ 

ب. بھ آرامی آرنجھایتان را خم کنید و سینھ را بھ توپ نزدیک نمایید. بلند شدن 
با انقباض عضالت سینھ و صاف کردن دستھا بھ د. اشنھ ھا از زمین، ایرادی ندارپ

 .بار تکرار شود ١٢تا  ١٠وضعیت شروع بازگردید. این حرکت 

  

  کشش سینھ
  با باالتنھ ای صاف، دو زانو بنشینید و دستھایتان را پشت سر قفل کنید. 

ھایتان احساس کشیدگی  بھ آرامی شانھ ھایتان را آنقدر عقب بکشید کھ در سینھ
 .را دوباره تکرار کنیداندازه سھ بار تنفس مکث و حرکت  ھنمایید. ب

  

 نوسان روی دست

گر سانتیمتر) از یکدی ١۵اینچ ( ۶الف. دستھایتان را دقیقا زیر شانھ ھا و بفاصلھ 
آرنجھا را صاف کنید و پاھایتان را آنقدر عقب روی یک پلھ بدنسازی بگذارید. 

  .داد قرار بگیرندببرید کھ از سر تا پاشنھ ھایتان در یک امت

 

سانتیمتر) سمت  ٢۵تا  ١۵اینچی ( ١٠تا  ۶ب. دست چپ را بلند کنید و بفاصلھ 
وزنتان را بھ ھمین طرف متمایل نمایید و دست راست را بردارید ارید. چپ پلھ بگذ

  و کنار دست چپ بگذارید. 

سپس دست چپ را روی پلھ بھ وضعیت شروع بازگردید؛ ابتدا دست راست و 
  اکنون عکس ھمین اعمال را سمت راست پلھ انجام دھید. . بگذارید
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 ١٠مجموع حرکتھای سمت چپ و راست را یک تکرار حساب کنید. این تمرین را 
  !باسنتان را بلند نکنید …… ھرگز .بار تکرار نمایید ١٢تا 

  

  بزرگ کردن سینھ با ورزش
باشند و شاید ھم ھمھ ی خانم ھا دوست دارند سینھ ھایی زیبا و خوش ترکیب داشتھ 

ورزش افزایش می یابد! اما اجازه بدھید قبل از یده باشید سایز سینھ خانم ھا با شن
 .شروع آموزش تمرینات، کمی از ساختمان بدن برایتان بگویم

خانم ھا، خوب است بدانید کھ سینھ ھای شما از چربی و بافت ھای چربی دار  
مخصوصشان از طریق رباط ھای  جایگاه کیل شده است،شکل ویژه پستان ھا وتش

خاصی کھ بافت پستان ھا را در بر گرفتھ و آن ھا را حفاظت می کنند تعیین می 
  شود.

معروفند در دوره حاملگی و نیز کھولت » رباط ھای کوپر«این رشتھ ھا کھ بھ  
 .آن ھا را فراھم می آورندده می شوند و موجبات آویزان شدن شل و یا کشی

در رشد و تکامل پستان ھا در دوره بلوغ و تولید شیر از ھورمون ھای جنسی 
اھمیت بسزایی برخوردارند. استروژن در رشد و نمو غدد و مجاری پستان نقش 

داشتھ و پروژسترون محرک اصلی تغییر و تکامل سلول ھای سازنده شیر می 
د نیباشد. از این رو سایز آن ھا بستگی بھ میزان چربی دارد کھ در آن ذخیره می ک

دارد. ماھیچھ بھ ژنتیک، وزن، سالمتی و سن شما کھ آن ھم بھ نوبھ خود بستگی 
شوند کھ  ھایی کھ در زیر سینھ ھا قرار گرفتھ اند، ماھیچھ ھای سینھ ای نامیده می

 .است آن ھابرجستگی سینھ ی شما از 
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  بزرگ کردن سینھ ھا
   رو انجام بدید تا یک دقیقھ ورزش مخصوص انقباض سینھ ھا ١۵ھر روز  -١

یعنی با دست راست آرنج دست  ھر دو دست رو از منطقھ آرنج بھ ھم قفل کنید
بعد دستھا رو بھ سمت ھم محکم   با دست چپ آرنج دست راست رو بگیرید چپ

و چند دقیقھ بعد دوباره  رھا کنید ......  .......شماره بشمارید ۶٠فشار بدید و تا 
   ......اینکار رو تکرار کنید

بار اینکار رو تکرار کنید و عضالت زیر بغل  ٢٠یا حتی  ١۵درطول روز اگر تا 
گذشت دو ھفتھ میبینید  منقبض کنید و نگھ بدارید بعد از وسینھ رو حسابی 

   .....چقدرسینھ ھا خوش فرم و سفت شدن

 

 ھر دو دست رو این روش ھم مثل باالیی ......فقط نحوه گرفتن دست فرق میکنھ -٢
یعنی مشت دست راست و  ده و مقابل ھم مشتھا رو بھ سمت ھم فشار بدیدمشت کر

دست چپ بھ سمت طرفیت فشار بدید و عضالت زیر بغل و سینھ ھارو منقبض 
   .........بشمارید.........ول کنید ۶٠کنید..........تا 

   ربا ٢٠تا  ١۵این ھم مثل باالیی.........یا اینکار یا کار باالیی .........روزی 
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 ........استفاده از ماساژ روزانھ -٣

   ........ت روی تخت صاف یا زمین دراز بکشید -خ  -ل 

با دست راست سینھ چپ رو در دست بگیرید......و با نوازش از طرفین بھ سمت 
   .......خیلی آروم وک سینھ اونو تحریک کنید........ن

 
   .......رفین حرکت کنیدبا نوک انگشتان بھ صورت دورانی از نوک سینھ تا ط

بعد ھمین حرکات را کمی محکم تر انجام بدید ........طوری کھ فشار رو احساس 
   .........کنید

یادتون باشھ کاری با نوک سینھ نداشتھ باشید.......و فقط روی عضالت سینھ تمرکز 
   .........کنید

تغال یا لیمو سینھ رو با دست محکم فشار بدید .......انگار کھ دارید آب پر
   ...میگیرید....و رھا کنید

   ........ بار انجام بدید ١٠این کار رو تا 

   .......ولی یادتون باشھ ھرگز فشار رو زیاد نکنید کھ دردتون بیاد

   .......ماساژ باید برای شما لذت بخش و آرام کننده باشھ

   .........حاال ھمین کارھا رو با دست چپ برای سینھ راست انجام بدید

   ھنگام ماساژ میتونید از روغن زیتون ...روغن بچھ جانسون ...استفاده کنید

  
انجام ورزش باتر فالی ( باز و بستھ کردن دستھا بھ طرفین سینھ با سرعت و 

 ) قدرت

  درباشگاه ھای بدن سازی دستگاه باتر فالی موجود........

   ین سینھ باز و بستھ کنیدمیتونید در منزل دستھا رو بھ طرف اگر باشگاه نمیرید

  تایی انجام بدید....... ١٠ولی اگر باشگاه میرید.........بدون وزنھ.........سھ تا 
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تا  ١٠تا.......دوباره  ١٠تا استراحت......دوباره  ١٠تا حرکت..... ١٠یعنی 
  تای سومی رو انجام بدید ١٠استراحت.....و 

  

 روش موثر برای بزرگ شدن پستان ھا

اکنون بررسی می کنیم یکی از روشھای ساده و مطمئن و اثبات شده  روشی کھ 
این روش برای خانمھایی مناسب است کھ رشد پستانھایشان بھ حداکثر خود  .است

  .رسیده باشد

معموْال بسیاری از دختران پس از اتمام رشد پستانھا در پایان دوران بلوغ، 
می تواند موجب افسردگی پستانھایی کوچک نسبت بھ جثھ خود دارند کھ این 

ناراحتی آنھا شود چرا کھ اکثر دختران مایلند پستانھای بزرگ، خوش ترکیب،  و
  .متناسب و رو بھ جلو داشتھ باشند و نھ کوچک و آویزان

 

 در حالت خوابیده  ماساژ سینھ 

برای بزرگ شدن پستان در این روش شما باید کرست خود را باز کرده و 
کنید و کامْال بھ حالت افقی قرار بگیرید، (بھترین حالت وقتی  پستانھایتان را آزاد

است کھ شب می خواھید بخوابید) سپس کف دستان خود را یعنی کف دست راست 
را روی پستان راست و کف دست چپ خود را روی پستان چپ بگذارید و بھ 
ا ب آرامی شروع بھ مالیدن پستانھا کنید بھ طوریکھ دو پستان را در جھت مخالف

رکت دھید و بمالید. می توانید ھر یکدیگر و خیلی آھستھ و آرام ح
ماه  ۶ و در مدت تقریباْ کوتاھی مثل دقیقھ این عمل را انجام دھید  ١۵ الی ١٠ شب

نتیجھ مطلوب آنرا مشاھده کنید کھ روشی خوب و موثر در عین حال بی خرج و 
  زحمت است. 

ند استفاده از دستگاه وکیوم تاثیر باالیی البتھ روش ھای علمی و پیشرفتھ جدید مان
  .داشتھ و زودتر نتیجھ می دھد
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  تمرینات صورت 
سعی کنید روزی بیست بار با انقباض ماھیچھ ھای گردن ماھیچھ پکتورالیس بزرگ 

  را نرمش دھید.  )ماھیچھ واقع در زیر پستانھا)

دھان است. انجام ، آنھم با باز کردن ھر چھ بیشتر »ایکس» تمرین دیگر تلفظ حرف
  .توصیھ می شود بار  ١٠-٢٠ این تمرین روزی

 

  از گرما خودداری نمایید 

حرارت حاصل از تابش آفتاب و یا آبتنی با آب داغ موجب منبسط شدن رگھا و کند 
از طرفی قبالً نیز اشاره شد کھ  شدن جریان خون در رگھای سینھ می شود؛

پیری پیش از موعد پوست، زایل شدن قرارگیری در معرض نور شدید آفتاب باعث 
 .االستیک و در نتیجھ چروکیده شدن آن می شود رشتھ ھای 

  

از این رو توصیھ می شود سینھ ھای خود را از حرارت شدید بدور نگھ دارید و 
تحریک جریان خون در رگھا،  سعی کنید با آب خنک پستانھا را مالش داده و با 

ش دو دقیقھ ای آب سرد برای سینھ ھای کوچک و بافت آنھا را تقویت کنید. یک دو
  سایز بزرگ توصیھ می شود.  سھ دقیقھ ای برای 

دوش آب سرد گردش خون در رگھا را سرعت بخشیده و بھ دفع توکسین ھا (مواد 
 .سمی) کمک می کند

در انجام این تمرینات از یک دوش استفاده کنید و سینھ ھا را با یک :  توجھ 
  دھید.  حرکت چرخشی مالش

در صورت عدم دسترسی بھ دوش می توانید با یک لیف ابری بزرگ آب سرد را 
  .کم کم روی سینھ بریزید و آن را بمالید

 

 انقباض سیــنھ ھا روش اول 

   ھر دو دست رو از منطقھ آرنج بھ ھم قفل کنید
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  یعنی با دست راست آرنج دست چپ و با دست چپ آرنج دست راست را بگیرید

شماره بشمارید و رھا کنید و  ۶٠را بھ سمت ھم محکم فشار بدھید و تا  بعد دستھا
  چند دقیقھ بعد دوباره اینکار را تکرار کنید.

بار اینکار را تکرار کنید و عضالت زیر بغل  ٢٠یا حتی  ١۵درطول روز اگر تا 
دو ھفتھ میبینید  و سیــنھ را کامال منقبض کنید و نگھ بدارید بعد از گذشت 

  .ــنھ ھا خوش فرم و سفت شده ای داریدچقدرسی

 

 انقباض روش دوم 

  .این روش ھم مثل روش باالیی فقط نحوه گرفتن دست فرق میکند

  .ھر دو دست را مشت کرده و مقابل ھم مشتھا را بھ سمت ھم فشار بدھید

یعنی مشت دست راست و دست چپ بھ سمت ھم فشار داده شود وعضالت زیر بغل 
این روش را ھم مثل روش .و رھا کنید بشمارید  ۶٠قبض کنیدتا و سیــنھ ھا را من

  .بار تمرین کنید ٢٠تا  ١۵باالیی روزی 

 

 استفاده از ماساژ روزانھ 

روی تخت صاف یا زمین دراز بکشید با دست راست   سینھ ھا را آزاد کرده و 
سیــنھ چپ را در دست بگیرید و با نوازش از طرفین بھ سمت نوک سیــنھ انرا 

  .خیلی آرام ماساژ دھید

  .با نوک انگشتان بھ صورت دورانی از نوک سیــنھ تا طرفین حرکت کنید

  .بعد ھمین حرکات را کمی محکم تر انجام بدید طوری کھ فشار را احساس کنید

یادتان باشھ کاری با نوک سیــنھ نداشتھ باشید و فقط روی عضالت سیــنھ تمرکز 
  .کنید

فشار بدید انگار کھ دارید آب لیمو میگیرید و رھا کنید. این سیــنھ را با دست محکم 
  .بار انجام بدید ١٠کار رو تا 
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ماساژ باید برای شما  .ولی یادتون باشھ ھرگز فشار را زیاد نکنید کھ درد ایجا شود
  .لذت بخش و آرام کننده باشد

   .حاال ھمین کارھا را با دست چپ برای سیــنھ راست انجام بدید

 .اساژ میتونید از روغن خراطین استفاده کنیدھنگام م

برای بزرگ کردن سینھ چند حرکت ورزشی برای شما آماده کرده ایم کھ می  
خرجی ھم برایتان نخواھد داشت و ا در خانھ ھم انجام دھید کھ ھیچ توانید آن ھا ر

می د. این تمرینات را ھفتھ سینھ ھایتان را بھ شکل دلخواه درخواھد آور ٨تا  ۶طی 
 .بار در ھفتھ انجام دھید ٣یا  ٢تکرار،  ١۵تا  ٨سِت  ٣تا  1توانید در 

  

ھنگام انجام ورزش ھای مخصوص بزرگ کردن سینھ نیز باید مثل سایر  :نکتھ
ورزش ھا لباس ورزشی پوشید و حرکات را روی یک سطح صاف و راحت انجام 

شار و درد عضالت ث فداد. این حرکات اگر بدون توجھ انجام شوند ممکن است باع
مشکل جسمانی دارید، حتماً قبل از شروع با پزشک خود مشورت شود، پس اگر 

تی اگر احساس ناراحتمرینات بھ خود فشار نیاورید و  کنید. دقت کنید کھ حین انجام
 .کردید، حرکت را متوقف کنید

ه توصیھ ما بھ شما این است کھ در کنار تمرینات ارائھ شده،تمرینات ویژ :نکتھ
  تقویت عضالت باال تنھ را نیز انجام دھید، خصوصا" 

عضالت پشت و کمر بند شانھ ای، ھمچنین باید توجھ داشتھ باشید چنانچھ عضالت 
شکم صاف و یک دست باشد، باعث می وانائی داشتھ باشید، بھ نحوی کم شکم ت

  .شود با انجام این تمرینات سینھ ھای شما بیشتر نمایان شود

 
ول ترین این ورزش ھا، حرکت "پوش آپ" می باشد کھ در اینجا روش یکی از متدا

می دھیم.حرکت پوش آپ روی تقویت حیح انجام آن را برای شما توضیح ص
 .عضالت سینھ ای بسیار مٍوثر است

 پوش آپ اصالح شده  -١
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الف) روی شکم بخوابید، زانوھایتان را خم کنید، بھ طوری کھ قوزک ھای پا 

دست ھا را (در اطراف گیرند. آرنج ھا را خم کنید و کف م قرار ضربدری روی ھ
ن را بلند دست ھا را صاف کرده و بد .بدن و مقابل شانھ ھا) روی زمین قرار دھید

زانوھا و کف دست ھا تکیھ داشتھ باشید، چانھ را کمی بھ کنید، بھ طوری کھ روی 
 شکم را سفتر گیرد، یشانی روبھ روی زمین قراسمت سینھ ھا متمایل کنید تا پ

 .کنید

ب) آرنج ھا را خم کرده و کل بدن را یکباره پایین بیاورید. آنقدر پایین نیاورید کھ 
پایین بیاورید کھ بازوھا بھ موازات برخورد کند، تا جایی بدنتان را  سینھ ھا بھ زمین
ت ن حرکدوباره خود را باال بکشید، آرنج ھا را قفل نکنید، باید ای .زمین قرار گیرند

  .مرتبھ انجام دھید، و ھرچھ جلوتر می رویت تعداد این دفعات را بیشتر کنید ١٠را 

 

 پوش آپ توپ بر روی زانو -٢
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الف) در مقابل یک توپ زانو بزنید و در حالی کھ پشتتان را صاف و قائم نگھ  
  .داشتھ اید دست ھای خود را بر روی توپ قرار دھید

 
ی بر روی توپ سینھ بزنید و پوش آپ کنید و سپس با با انجام بازدم بھ آرام (ب

  انجام دم بھ آرامی بھ حالت اول باز گردید.

  .بار تکرار کنید ٢٠ – ٢۵این تمرین را 

 

 پوش آپ دیوار-٣
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در مقابل دیوار با فاصلھ ی یک متر بایستید و دست ھا را بھ دیوار تکیھ دھید و با  
  .ر شویدکمک دست بھ دیوار نزدیک شده سپس دو

 

  پِِرس وزنھ  - 4 

 

  
الف) بھ پشت روی زمین بخوابید و پاھا را صاف قرار دھید و در ھر دست یک 

وزنھ نگاه دارید (بھ جای وزنھ می توانید از چیزھایی ھم وزن آن ھم استفاده کنید). 
 ھایتان قرار گیرند و وزنھ ھا را باال ببرید بھ صورتی کھ دست ھا کامالً باالی شانھ
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شکم را داخل بکشانید. چانھ را ھم بھ سمت سینھ ھا  .پشت بھ شما باشدف دست ھا ک
 .متمایل کنید

ب) وزنھ ھا را پایین آورده و کمی در اطراف قرار دھید تا جایی کھ آرنج ھا کمی 
مراقب باشید کھ آرنج ھا در این وزنھ ھا را دوباره باال برده و  زمین را لمس کند.

بلند شود. این حرکت  ھا نیز نباید بھ ھیچ وجھ از روی زمین حالت قفل نشود. شانھ
  .پرس سینھ انجام دھید نتیجھ بھتری خواھد داشترا روی میز 

 

 پرواز دست ھا بھ پایین -۵

  

 

  
الف) روی زمین بخوابید بھ صورتی کھ سر، گردن و پشتتان روی چندین بالش 

  بزرگ قرار گیرند. 

و وزنھ ھا را مستقیماً باالی سینھ ببرید، بھ در ھر دست یک وزنھ قرار داده 
  صورتی کھ کف دست ھا روبھ روی ھم قرار گیرند. 

باز ھم چانھ بھ سمت سینھ ھا متمایل باشد بھ صورتی کھ گردن با سایر ستون 
  ا قرار گیرد. فقرات در یک راست

  .پشتتان ھم نھ خمیده شود و نھ خیلی صاف باشد
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بھ صورتی کھ آرنج ھا روی زمین قرار گیرند،  ب) دست ھا را از ھم باز کنید
وزنھ ھا را نیز آنقدر پایین بیاورید کھ آرنج ھا بھ زمین برخورد کند، دوباره وزنھ 

  .ھا را باال ببرید و حرکت را از نو آغاز کنید
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  آموزش ماساژ سینھ ھام : پنجفصل 

  
تباط بدنی و ماساژ برای سکس یکی از مھمترین و موثرترین راھھای برقراری ار

 .روحی با شریک ج ن س ی انجام دادن ماساژ از روی شھوت است

این ماساژ بھ ھردوی شما کمک میکند تا از استرس و خستگی کار روزانھ خالص 
 .شوید و از یکدیگر لذت ببرید

 شما باتوجھ بھ عالیق خود میتوانید محیط اطراف را با استفاده از نورچراغ خواب و
  .کنید موزیک آرام آماده

صدای زنگ تلفن  ”را ھم روشن کنید تا بعدا تلفن خود فراموش نکنید کھ پیام گیر
 !مزاحم کار شما نشود

  .بعداز آماده شدن شرایط بدون معطلی ماساژ شریک جنسیتان را شروع نمایید

 .ابتدا صورت او را نوازش کنید تا اضطراب و خستگی او برطرف شود

 .فع دردھای عضالنی کمک میکندماساژ گردن و شانھ و پشت بھ ر

 .پا پذیرایی کنید او با ماساژدست و شما میتوانید از

 .تا انگشت پا بسیار تحریک کننده است بدن از فرق سر ماساژ سراسر

 ار شما میتوانید بعضی جاھای بدنش را بھ نرمی و با مالیمت وبعضی جاھای دیگر
 .ماساژ دھید محکم و با فشار

 …س ک س…بعد از کار روزانھ خستھ بوده و میلی بھ انجام  بسیاری از زوجھا کھ
  .س ک س میشوند ..ندارند بوسیلھ ماساژ بخوبی تحریک و آماده انجام

 .ازطرف دیگرماساژ ارتباط و اطمینان میان شما را بیشتر میسازد

دھنده باید بھ عکس العمل کالمی و بدنی طرف مقابل خوب توجھ کرده و با  ماساژ
 .زان رضایت و نیاز او بھ ماساژ سایرقسمتھای بدنش ادامھ دھدتوجھ بھ می
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و بیاد داشتھ  عشق و حساسیت لمس کنید ھمیشھ بدن شریک ج ن س ی خود را با
 .موفق فقط با لمس عاشقانھ انجام میشود باشید کھ یک ماساژ

 چنین تصور کنید کھ عشق و عالقھ از قلب شما بھ دستھایتان منتقل و از آنجا بھ بدن
 .او ھدایت میشود

  

 :جنسیاصول ماساژ 

تخت .بھتر است ماساژ روی یک پارچھ نرم و لطیف و روی زمین انجام شود -١
  .خوابھای فنری برای اینکار مناسب نیستند

برای انجام ماساژ باید محیط شما راحت و امن بوده و نگران آمد و رفت سایرین  -٢
  مزاحمت دیگران نباشید و

  .تمیز شستھ و آنھا را گرم کنیددستھای خود را  -٣

  .مواظب باشید کھ روغن ماساژی کھ استفاده میکنیدخیلی گرم یا خیلی سرد نباشد -۴

  .ساعت مچی انگشتر و زیورآالت خود را خارج کنیدتا بھ پوست او آسیبی نرسد -۵

  .ھمیشھ اول روغن ماساژ را روی دستھای خودریختھ بعد بھ بدن او بمالید -۶

روی بدن بریزید آزاردھنده خواھد  ”وغن یا لوسیون ماساژ را مستقیماگاھی اگر ر
  .بود

از شروع ماساژ تا پایان آن ھیچوقت ھردو دست خود را باھم از بدن او  -٧
  .برندارید

 .ھمیشھ با نرمی و صرف وقت ماساژ دھید و ھیچگاه عجلھ نکنید -٨

  

 :اصول ماساژ سینھ

واین از این سینھ ھا شیر بخورین و باھاش فکر کنین کھ یھ بچھ اید و میخ :سینھ
   .بازی ھم کنین

   !بھتر است خود را فقط بھ نوک سینھ محدود نکنید
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   .ھر دو سینھ را کامال در دست گرفتھ و مانند خمیر آنھا را بمالید

   .نوک سینھ ھا را ببوسید، بمکید و آنھا را بخورید

ین دو سینھ را فشار بدید و سعی فضای ب .از گاز گرفتن نوک سینھ ھا ھم غافل نشین
  .کنید با زبان بمکید

 

 :روشھای انجام ماساژ

 .با استفاده از کف ھردو دست بدن طرف مقابل را دایره وار ماساژ دھید -١

این دایره را از مرکز بھ خارج بکشید و روی قسمتھای استخوانی بدن زیاد فشار 
 .ندھید

 .دست انجام دھید میتوانید ماساژ را با نوک انگشتان یا کف

  ھمیشھ بدن او را بھ آھستگی ماساژ دھید

 .شریک ج ن س ی شما بھ شکم دراز میکشد وشما روی رانھای او مینشینید -٢

 .نگھ دارید (سرش)کف دست خود را روی باسن او گذاشتھ انگشتھا را بطرف باال

 .حاال با فشار بدن خود دستتان را روی پشت او بطرف سرش باال ببرید 

شانھ و بازو را بمالید و .نگامیکھ بھ گردن رسیدید دستھا را بطرف شانھ ھا ببریدھ
  از آنجا بھ سمت باسن بروید و دوباره از اول شروع کنید

در یک طرف او بنشینید و دستھا را دوطرف ستون مھره ھا بگذارید و کمر او  -٣
 .را بھ طرف لگن و ران بمالید

  

از این نکتھ شکایت دارند کھ از لحاظ ج ن س ی اغلب مردان و زنان : مقالھ دوم
چھ  .…س ک س.…آنھا از  بپرسندمل نمیرسند بدون آنکھ از خودشان بھ رضایت کا

در اولین قدم شما باید بدن خود را  را بھ ارتباط ج ن س ی نیاز دارندچ میخواھند و
  .بخوبی بشناسید

 .چھ میخواھیدبدن خود را لمس کرده و آنرا نوازش کنید تا بفھمید کھ 
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در سنین بعد از بلوغ کسانی کھ خودشان را تحریک میکنند خیلی خوب با این 
 .موضوع آشنا ھستند

 .بیاد داشتھ باشید کھ عشق و عالقھ فقط در لمس مکانیکی بدن خالصھ نمیشود

شما میتوانید با صدا وتغییر قیافھ خود طرف مقابل  .…س ک س ی ..در حین رابطھ
 روی قسمتھایی از بدنتان بگذارید کھا بگیرید و یا اینکھ دست او ر را راھنمایی کنید

ترتیب شریک جنسیتان را از تحریک آنھا احساس لذت بیشتری میبرید و بھ این 
 .کنیدراھنمایی 

مواقعی ھست کھ گفتار کاربردی ندارند و شما باید با رفتارتان با طرف مقابل 
و ھمین موضوع اھمیت ماساژ  بھ لمس دارد انسان نیازفراوانی.ارتباط برقرار نمایید

 .را برای زوجھا یا دختر و پسرھا بیشتر میسازد

گاھی ھمین لمس بدن و ماساژ عالوه بر لذت زیاد حتی ممکن است بھ ارگاسم نیز 
مھمی در میزان رضایت شما از رابطھ  فضای محیط پیرامون نقش.منجر شود
 .جنسی دارد

تزیین  .…س ک س یتان .…مطابق فانتزی ھای اتاق خواب خود را ”شما معموال
 .میکنید

 .یکی از مھمترین نکات محیط اطراف مسئلھ نور و روشنایی است

 .میتوانید از آباژور یا چراغ خواب با نور کم استفاده کنید

المپھای پرنور و ھمچنین تلوزیون و ھر وسیلھ پرسروصدای دیگری را خاموش 
 .کنید

 .نیز پخش کنیدبھتر است یک موزیک مالیم 

نوع پوشش و حتی رنگ لباس شما میتواند برای طرف مقابل حاوی پیام و نکتھ 
  .خاصی باشد

 !پوشیدن یک سوتین قرمز کھ از زیربلوز ھم معلوم باشد مرد را دیوانھ میکند

 .برای راحتی بھتر است لباس نرم و کوتاه و بھ رنگ روشن بپوشید

شد کھ اندامھای جنسی او در آن خوب جلب لباس زیر مرد باید نرم و بھ شکلی با
  .توجھ کند
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از انجام نزدیکی از لمس  خود را تسلیم احساستان کنید و قبل ..…س ک س…ھنگام 
  .بدن یکدیگر و ماساژ لذت ببرید

 

  جنسی :چند نکتھ مھم در مورد ماساژ 
  .با انگشت اشاره ومیانی خود مانند یک مداد بھ سراسر بدن اوبکشید -١

  ھای تحریک کننده بدن مثل آرنج و داخل رانھا را غلغلک بدھیدقسمت -٢

انگشت خود را مانند روش اول روی بدن بکشید ولی این بار انگشتتان را مرتب  -٣
  ونقطھ نقطھ جلو بروید بگذارید وی بدن برداشتھ و دوباره روی آن از ر

  با لبھایتان سراسر بدن او را ببوسید -۴

  الت راه رفتن پرنده روی بدن او بحرکت آوریدانگشتان خود را مثل ح -۵

  با نوک انگشت ولی با فشاری بیشتر از حالت شماره یک بدن او را لمس کنید -۶

  پوست او را بین انگشتان خود گرفتھ و خیلی آرام و بنرمی نیشگون بگیرید -٧

پوست او را بین انگشت شست و چھارانگشت دیگرجمع کرده و بدون ایجاد درد  -٨
  ریدبگی

  موقع نیشگون گرفتن بھ آرامی و بدون ایجاد درد پوست را بپیچانید -٩

  با نوک انگشت بھ نرمی مانند یک پر بدن او را نوازش کنید-١٠

  با کف انگشتان خود بدن او را از باال بھ پایین لمس کنید -١١

  مثل حالت باال انگستان خود را بھ شکل دایره حرکت دھید -١٢

  ا با پشت انگشت نیز نوازش کنیدگاھی بدن او ر -١٣

  با دو انگشتتان دو خط فرضی موازی و ممتد روی بدن بکشید -١۴

با انگشتان خود یک حلقھ دور پوست او ایجاد کرده و این حلقھ را بحرکت در  -١۵
  آورید
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دو انگشت خود را بھ شکل نعل اسب یا حرف یو گرفتھ و با آن بدن را ماساژ  -١۶
  .دھید

  ان خود مثل حالتی کھ روی کی بورد میزنید روی بدن او بزنیدبا انگشت -١٧

  قسمت باسن و کفل ھای او را نوازش کرده و بمالید -١٨

  گاھی با کف دست روی رانھا و سینھ او آرام ضربھ بزنید -١٩

  با کف دستتان شانھ و سینھ ولگن وزانوی او را بمالید -٢٠

  با دست تمام بدن او را نوازش کنید -٢١

  با ناخن بھ آرامی روی نواحی مختلف بدن او بکشید -٢٢

  گاھی با نوک چھار انگشتتان با ھم او را ماساژ دھید -٢٣

  با ناخن بھ نرمی روی پوست او خطھایی بکشید -٢۴

  با پشت دست و ناخن ھایتان بدن او را نوازش کنید -٢۵

ر گر قراناخن شست را روی یک سینھ و ناخن بقیھ انگشتان را روی سینھ دی -٢۶
  دھید و بھ آرامی فشار دھید

  با ناخن دایره ھای بزرگی روی سینھ او بکشید -٢٧

  .با چھر انگشت دست خود مانند یک برس بھ نرمی روی بدن او بکشید -٢٨

بیاد داشتھ باشید کھ کارھای فوق را ھردوطرف،چھ زن و چھ مرد،میتوانند برای 
 .شریک ج ن س ی خود انجام داده و لذت ببرند
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بزرگ کردن سینھ ھا بھ روش طب :  ششمفصل 
  سنتی

  
در رابطھ با روشھای بزرگ کردن سینھ بھ روش غیر جراحی پیشنھاداتی مختلف 

مطرح شده است . جراحی پالستیک و تزریق چربی کھ بخش اعظم سینھ ھا را 
تشکیل میدھد نیز امروزه در برخی مکان ھا متداول ست. در این مطلب بزرگ 

 .ھ ھا بھ روش سنتی را بھ شما آموزش خواھیم دادکردن سین

  

 : بزرگ کردن سینھ ھا بھ روش طب سنتی

 برای بزرگ کردن سینھ ھا باید تمامی مراحل زیر را انجام دھید 

 روغن مالی،ماساژ و بادکش درمانی و استفاده از داروھا

 .دمکرده رازیانھ روزی یک استکان میل شود-1

 .ر پائین رعایت شودبادکش سینھ ھا طبق دستو-2

 .ماساژ و روغن مالی با روغن خراطین طبق دستور مصرف انجام گیرد-3

  

   : طرز تھیھ دم کرده رازیانھ

مقدار یک قاشق چایخوری رازیانھ را کوبیده و در یک لیوان آب جوش بریزید و 
 . دقیقھ دم کنید 10آنرا بمدت 

 
 روغن خراطین

روغنی است طبیعی کھ در طب قدیم برای بزرگ کردن آلت استفاده می شده و 
 .تاثیر بسیار زیادی در طول و قطر آلت دارد
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کرمھا و پمادھای زیادی اکنون در بازار برای بزرگ کردن سینھ و آلت موجود می 
دارد ولی این محصول کامال اما شیمیایی و عوارض خاص خود را باشد کھ تم

 .و ھیچگونھ عوارض جانبی گزارش نشده استطبیعی بوده 

 بزرگ کردن سینھ در خانمھا –موارد مصرف این دارو : بزرگ کردن آلت مردانھ 

الزم است قبل از استفاده از روغن خراطین و کرم با یک پزشک طب سنتی ھم 
 مشاوره داشتھ باشید

ن عرق عرق رازیانھ را بھتر است یک ھفتھ در میان استفاده کرد! چو : نکتھ
افزایش وزن ھم میشود. شتن ھورمون استروژن موجب چاقی و رازیانھ بخاطر دا

معده را سست کند و ھمچنین گفتھ شده زیاده روی در مصرف رازیانھ ممکن است 
  بشود. باعث تشنج ھم 

برای بزرگ کردن سینھ ھا فقط از رازیانھ استفاده نکنید میتوانید بجای رازیانھ از 
 .نیداستفاده ک…. افتابگردان وتخمھ -کنجد-سویا-ژن مثل شویدسترومنابع دیگر ا

   بھتر است این داروھای گیاھی تحت نظر پزشک طب سنتی مصرف شود : 2نکتھ 

  

سفت کننده و فرم دھنده سینھ  –دستگاه وکیوم(بادکش سینھ) بزرگ کننده 
 مخصوص خانمھا

 :این دستگاه برای درمان مشکالت زیر مناسب می باشد

 سینھ صاف با پستان ھای شل و افتاده قفسھ-١
 نوک پستان چروک و جمع شده-٢

در صورتی کھ این دستگاه بر طبق دستورالعمل پیشنھاد شده مورد استفاده قرار 
  گیرد ؛ نتیجھ حاصل شده ثابت می باشد

. 

 : چگونگی عملکرد دستگاه

ن (بھ عنوااین دستگاه بافت ھای سینھ را با تحریک چربی و مایعات این بافت ھا 
مھم ترین عامل بزرگ شدن سینھ ) حجم سینھ ھا را افزایش می دھد.ھمچنین 

تحریک سینھ با استفاده از این دستگاه باعث افزایش برخی ھورمن ھا ی زنانھ 
ھمچون استروژن)می شود کھ بھ رشد سینھ کمک می کند. اگر بر طبق )
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چند ھفتھ تاثیر آن نمایان  دستورالعمل این محصول مورد استفاده قرار گیرد در طول
  .می گردد

 

 : دستور العمل استفاده

 ٣روغن خراطین یا (کرم بلزا) را بھ ھمھ جای سینھ بمالید سپس آنھا را بھ مدت 
دقیقھ ماساژ دھید تا روغن بھ صورت کامل جذب پوست شود. سپس قالب ھارا یکی 

ید. محفظھ ھارا بعد از یکی بر روی سینھ ھا قرار دھید و بھ اندازه کافی تلمبھ بزن
دقیقھ باز کنید . توجھ کنید کھ تا سھ روز ھوای داخل محفظھ را زیاد خالی  ١٠

نکنید در ضمن تا چند روز دردی در سینھ ھا احساس میشود کھ این درد ناشی از 
 .افزایش حجم آنھاست دردی کھ در مدت درمان احساس می شود کامال طبیعی است

و شب این عمل را تکرار کنید تا بھ اندازه مورد بھتر است ھرروز در صبح 
نظرتان برسند. نرمال ترین زمان درمان دو ماه است درضمن بعد از این مدت 

درمان الزم است کھ ھر ھفتھ چند بار از این دستگاه استفاده شود تا ھمیشھ حالت 
 .خود را حفظ کند
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روش ھای دیگر افزایش سایز سینھ :  ھفتمفصل 
  خانم ھا
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 استفاده از کرمھای حجم دھنده روز و شب کھ مخصوص اینکار تھیھ شدند

بھ شما توصیھ نمیکنم چون اثر چندانی ندارند وحتی ممکن است   من مصرفشان را 
  .نوع تقلب آنھا عوارض بعدی ایجاد کند

 

 استفاده از قرص ھای ضد بارداری ( ال دی.اچ دی. ژاسمین و ... ) 
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وزه ) از ھر کدام از این قرصھا ر ٢١دوره  ۶ماه (  ۶گر بھ مدت البتھ ا
سایز رشد سیــنھ خواھید داشت ولی  ٣مخصوصا ژاسمین ) استفاده کنید یک تا (

عوارض این داروھا را از یاد نبرید. ( افسردگی، دلدرد، سر درد، سر گیجھ، تنبلی 
 ) ...تخمدان و

   

 E مصرف ویتامین

روز استراحت بدھید دوباره شروع بھ  ١۵روز ) بعد  ١۵(روزی یک عدد بھ مدت 
زیادی ھم براتون ضرر داشتھ باشد و  E اینو میگم چون ممکنھ ویتامین خوردن کنید

 باعث پرخوری و چاقی بشود.( مشورت با پزشک)

   

 ) ( سکرت  استفاده از کرمھای حجم دھنده -

ایش نسبی سایز سینھ در این کرم یک راه طبیعی و بدون نیاز بھ جراحی برای افز
  خانم ھا می باشد.

ا رناک و یو نیز جایگزینی برای خانم ھایی کھ مایلند بدون استفاده از داروھای خط
  .سینھ ھایی سفت و شکیل تر داشتھ باشند جراحی ھای پر ھزینھ . 

 

 ...استفاده از قرص ھای ضد بارداری.....ال دی..اچ دی... ژاسمین..مارولون -

روزه ) از ھر کدام از این قرصھا  ٢١دوره  ۶ماه ( ۶بھ مدت البتھ اگر 
   .........خواھید داشت سایز رشد سینھ ٣(مخصوصاژاسمین ) استفاده کنید یک تا 

   ........ولی عوارض این داروھا رو از یاد نبرید

   ......افسردگی..دلدرد...سر درد ...سر گیجھ...تنبلی تخمدان

  قابل تامل البتھ فواید این داروھا ھم

یود بدون -یود...پر-یود...خونریزی کم ھنگام پر-منظم شدن دوران پر
  درد.....افزایش سایز سینھ ھا...
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تثبیت خلق در سیکلھای ماھانھ ( ایجاد آرامش ذھنی ) ....بھ کار انداختن تخمدانھای 
   ...کم کار

  با یک پزشک متخصص حتما مشورت کنید

 ١۵روز.....) بعد  ١۵دد بھ مدت مصرف ویتامین ای ( روزی یک ع -
 ........روز استراحت بدید ........دوباره شروع بھ خوردن کنید

اینو میگم چون ممکنھ ویتامین ای زیادی ھم براتون ضرر بھ بار بیاره و باعث 
  ..پرخوری و چاقی بشھ

   ........اگر برای مصرف ویتامین ای ھم با دکتر مشورت کنید بھتر

  

  ھا و روغنھای مخصوص سینھاستفاده از کرم

استفاده از کرمھای مخصوص علی رغم تبلیغات گاه اغراق آمیزشان شاید معجزه 
  ای در پستانھا ایجاد نکنند .

استفاده از عصاره ھای گیاھی و روغنھای طبیعی و یا بیولوژیکی روی سینھ ھا 
در حفظ عالوه بر اینکھ ما را بھ ماساژ سینھ ھا وادار می سازند، نقش بسزایی 

 .رشتھ ھای کشسان سینھ دارد

ھنگام قرار گرفتن در نور آفتاب نیز سعی کنید برای حفظ پوست از  : توجھ 
مضرات اشعھ ماورای بنفش از کرمھای ضد آفتاب استفاده نمایید. پس از ھر بار 
دوش گرفتن بدن خود را با لوشن ھای مخصوص نرم و مرطوب کنید تا پوست 

 .د را باز یابدرطوبت از دست داده خو

  
 کرم ھای مخصوص بزرگ کردن سینھ 

 این کرم ھا معموالً حاوی مجموعھ ای از ترکیبات طبیعی ھستند

 ً واکنشی مثل   ترکیبات طبیعی کرم مخصوص بزرگ کردن اندازه سینھ در بدن دقیقا
آنچھ حین بلوغ اتفاق می افتد و بافت سینھ ی خانم ھا شروع بھ رشد میکند، ایجاد 

. این گیاھان استروژن گیاھی بھ بدن می رسانند کھ با ایجاد تغییرات می کند
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ھورمونی، رشد بافت ھای ظریف سینھ را از درون افزایش می دھد. استروژن 
  .گیاھی فراورده ای طبیعی است و کامالً سالم و بی خطر است

  

 البتھ گرفتن نتیجھ ی دلخواه از این طریق ممکن است طول بکشد. خانم ھایی 
کھ سینھ ھایی کوچک تا متوسط دارند، زمانیکھ از این کرم ھا استفاده کنند، 

تقریباً دو ماه طول می کشد تا بھ نتیجھ ی دلخواه خود دست یابند. برخی خانم ھا بھ 
خاطر مشاھده ی تاثیرات مثبتی کھ این کرم ھا بر سالمتیشان داشتھ است، حتی پس 

  .متوقف نمی کنند را تن نتیجھ نیز مصرف این کرم ھااز گرف

  

داروھای گیاھی، مثل کرمھای بزرگ کردن سینھ، نسبت بھ جراحی سینھ مزایای 
زیادی دارد: کم ھزینھ تر ھستند، برای سالمتی بی خطرند، و عوارض جانبی نیز 

  .ندارند

 

رم ھای مخصوص بزرگ کردن سینھ اثر بیشتری نسبت بھ سایر محصوالت ک 
با مواد شیمیایی مالیم است  حاوی ترکیبی از مواد گیاھیرم ھا دیگر دارند. این ک

د سلول ھای چربی کھ رشد سلول ھای چربی درون سینھ را بدون زیاد کردن رش
   .افزایش میدھدسایر نقاط بدن، 

  

این کرم ھا تاثیرات آرایشی دیگری نیز دارند، و سینھ ھا را سفت تر و صاف تر 
  .یار مطلوب می کنندمی کنند، و فرم و شکل سینھ ھا را بس
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 و سفت کردنراھنمای فرم دھی : ھشتم فصل 
  سینھ ھا

  

 
راه کارھای برطرف کردن و درمان شل شدن سینھ ھا بدون عمل جراحی شامل 

استفاده صحیح از تمرینات ورزشی ، ماساژ با روغن زیتون ، ماساژ با یخ ، 
ھی است کھ ھرکدام بھ طریقی برای ماسک خیار و تخم مرغ و عصاره ھای گیا

  بھبود وضعیت اثراتی دارند . 

سفت کردن سینھ ھای شل شده و بازگرداندن شکل و فرم مناسب و دلخواه بیشتر 
  برای مادران شیرده دارای اھمیت میباشد . 

ھمچنین مھم است کھ در دوران بارداری مراقبتھا و نکات ضروری سالمتی را 
 … شی رعایت کنیدحین انجام تمرینات ورز
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 سینھ ھا سفت کردنگیاھان دارویی مؤثر برای  
مھمترین عامل در شل شدن پستان ، سن میباشد . با افزایش سن ، بافت پستان کھ از 

  چربی و غدد تشکیل شده است 

  فرم خود را بھ مرور از دست میدھد و باعث آزرده خاطر شدن بانوان میشود . 

ینھ مھمتر است ، سالمت و فرم آنھا میباشد کھ برای در واقع چیزی کھ از سایز س
چیزی کھ خانم ھا در  . برخوردار است تمام دختران و خانم ھا از اھمیت ویژه ای

 . پی آن ھستند داشتن سینھ ھای خوش فرم ، خوش حالت و سفت می باشد

نشان میدھند کھ  ( Oregon ) مطالعات سازمان سالمت بانوان و تحقیقات اورگون
سی تا چھل سالگی ) پوست بدن زنان  اواخر دھھ چھارم زندگی ( یعنی در سن  در

دچار شل شدگی شده و نشانھ ھای چروک ظاھر میشوند و این نشانھ ھا بخصوص 
در قسمت سینھ بیشتر از سایر قسمت ھا است کھ دلیل آن رخداد بارداری در زنان 

 . است

استرالیا ، بافت پستان با شیردادن بر اساس یافتھ ھای سازمان بھداشت و بھزیستی 
بھ نوزاد قوام خود را از دست داده و باعث افتادگی سینھ ھا و از دست دادن شکل 

  و فرم آنھا میشود . بنابر این عمده ترین علت افتادگی و شل شدن پستان ، زایمان و 

 . شیردھی است

رای محصوالت متفاوتی بھ صورت کرم و لوسیون در بازار و مارکت ھا ب
برطرف کردن این عارضھ وجود دارند کھ البتھ دارای عوارض جانبی مشخص و 
بعضا نامشخصی می باشند و مصرف آنھا باید زیر نظر پزشک متخصص زنان 
صورت گیرد . ولی روشھای دیگری نیز برای رفع این عارضھ وجود دارد کھ 

   تحمیل کنند . عوارض جانبی نداشتھ باشند و ھزینھ ھای بسیار کمتری را بھ فرد

 

 ! مواد و عصاره ھای گیاھی بھ ھمراه ورزش کردن
البتھ روشھای جراحی نیز وجود دارند ولی ھمیشھ این راه بھترین نیست و عالوه 

بر اینکھ میتواند بازگشت داشتھ باشد ، ممکن است در شرایط خاصی عوارض 
ی ساده و تاثیرگذار جانبی وجود داشتھ باشد کھ فرد را آزار دھد . در ادامھ راه ھا
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شل شدگی و افتادگی پستان را کھ میتوانید بھ تنھایی در منزل انجام دھید   بر درمان
 . مرور خواھیم کرد

  : تمرینات ورزشی برای بافت سینھ

 یکی از بھترین راه ھا برای سفت نگھداشتن سینھ ھا ورزش است و در بین 
را در عین سادگی دارد و  تمرینات ، شنا ( شنا در خشکی ) بیشترین تاثیر

چربیھای اضافی را از بین میبرد . با  باعث تقویت عضالت سینھ ای شده و 
شکم بر روی زمین دراز بکشید و در حالی کھ کف دست و پنجھ پا با زمین در 
تماس ھستند ، سعی کنید بقیھ نقاط بدن را از زمین جدا کنید ، سپس آرنج را خم 

و شکم با زمین در تماس باشند آنھا را تا جای ممکن  کنید وبدون اینکھ با سینھ
 . بھ سطح زمین نزدیک کرده و دوباره آرنج را صاف کنید

 

  :ماساژ 

حداقل دو تا سھ بار در ھفتھ سینھ ھا را با روغن زیتون ماساژ دھید . اینکار بھ 
سفت شدن پوست و بازگشت قوام آن بسیار کمک خواھد کرد . یکی از خواص 

 . تون دادن خاصیت کشسانی و بازگرداندن االستیسیتھ پوست می باشدروغن زی

 

  :ماساژ با یخ 

ھا ماساژ با یخ است . دو  یکی دیگر از ماساژھای مؤثر در سفت کردن سینھ
تکھ کوچک یخ بردارید و بھ صورت دایره وار از اطراف سینھ تا نوک آن را 

داشتھ باشید این است کھ اینکار ماساژ دھید . نکتھ ای کھ حتما باید بھ آن توجھ 
را برای بیش از یک دقیقھ انجام ندھید چرا کھ پوست پستان بسیار حساس است 

 . . این نوع ماساژ بھ خوش فرم شدن سینھ ھا نیز بسیار کمک میکند

 

 : ماسک پستان

میتوانید ھفتھ ای یکبار از ماسکھای گیاھی استفاده کنید . خیار را با رنده بھ 
و زرده تخم مرغ را بھ آن اضافھ کنید . مخلوط را بھ  ز تقسیم کنید قطعات ری
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دقیقھ  ٢٠الی  ١۵اندازه کافی ھم بزنید تا خوب ترکیب شوند و سپس برای مدت 
بر روی سینھ ھا قرار دھید و بعد از این مدت زمان ، سینھ ھا را با آب خنک 

یار کمک خواھد کرد بافت بدن و شادابی پوست بس اینکار بھ استحکام  . بشویید
 . و تاثیر آن را بعد از چند ھفتھ احساس میکنید

 

  :سینھ بند ( سوتین ) مناسب 

دقت داشتھ باشید . در صورتی   مناسب انتخاب سینھ بند  ی مھم است کھ درخیل
کھ از سایز نامناسب استفاده کنید و یا نوع نامناسبی بپوشید ، خود باعث از 

د . در صورتی کھ سینھ ھای افتاده دارید حتما دست رفتن فرم سینھ ھا میشو
سینھ بندی را انتخاب کنید کھ قوام داشتھ باشد و بھ باال آوردن سینھ ھا کمک 

 . کند

 

 : روغن ھای گیاھی

میتوانید ھمچنین از روغن ھای گیاھی استفاده کنید . با استفاده از این روغن ھا 
دادن پستان می توانید باعث نظیر روغن بادام و روغن دانھ انگور و ماساژ 

تقویت پوست ناحیھ و بازگشت قوام و شکل مناسب آنشوید . در صورت نیاز 
 . میتوانید این روغن ھا را ھمراه با عصاره ھای گیاھی دیگر مصرف کنید

 

  :عصاره ھای گیاھی 

عصاره ھویج ، عصاره درخت سرو ، عصاره رازیانھ ، عصاره نعناع و 
ھا بسیار در فرم دھی و شادابی پوست تاثیر دارند و برخی دیگر از عصاره 

میتوانید از آنھا برای برطرف کردن شل بودن سینھ ھا و سفت کردن پوست 
استفاده کنید . توجھ کنید کھ اگر از عصاره ھا استفاده میکنید بیش از دو قطره 
 برای ھربار ماساژ دادن استفاده نکنید چرا کھ عصاره ھا بسیار قوی ھستند و

میتوانند احساس سوزش و حساسیت در شما بوجود بیاورند و بھتر است از آنھا 
 . در کنار روغنھای گیاھی و بھ عنوان مکمل استفاده کنید
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 چھ گونھ سینھ ھای سفت و خوش فرم و زیبا داشتھ باشیم؟

آرزوی ھر زنی در زندگی می باشد . از  خوش فرم زیبا و سفت  سینھ ھایداشتن 
گرفتھ تا خانمھای میانسال و حتی سالمندان و بانوان   وان و دوشیزگانخانم ھای ج

سینھ ای سفت و برجستھ داشتھ    مسن دوست دارند بدنشان شل و افتاده نباشد بلکھ
 است .   باشند. در این مقالھ روی سخن ما با دوشیزگان و بانوان

بای سینھ خود بانوانی کھ بھ سالمتی و فرم ، شکل ، سایز و زی   سوال خیلی از
اھمیت می دھند این باشد چگونھ سینھ ھای خوش فرم و زیبا داشتھ باشیم و از شل 

شدن سینھ ھا جلوگیری کنید یا اگر شل شده آن را درمان کنیم ؟ در جواب شما را بھ 
خواندن مطالب زیر دعوت می کنم کھ می تواند راھنمای خوبی برای زندگی و 

  تغذیھ شما باشد. 

 

  پروتئین :

بدن انسان با استفاده از پروتئینھای دریافتی قادر بھ ساخت بافت جدید و افزایش 
ساخت ماھیچھ خواھد بود و در نتیجھ پروتئین یکی از ارکان اصلی برنامھ غذایی 

پروتئین کمتر از حد نیاز بدن موجب میشود نھ تنھا بدن    انسانھا می باشد. دریافت
د نماید بلکھ ممکن است قسمتی از بافت ماھیچھ ای نتواند بافت ماھیچھ ای جدید ایجا

 را نیز از دست دھد.

  
تحقیقات نشان داده است دخترانی کھ در برنامھ غذایی خود از مقادیر باالی پروتئین 

استروژن آزاد  شده و مقادیر زیادتری حیوانی و چربی استفاده می نمایند زودتر بالغ
 خود دارند. در خون

  
یا  shbgموجب افزایش غلظت  دریافت غذاھای گیاھییزان در مقابل افزایش م

 shbgگلوبولین چسبنده بھ ھورمون **** می شود کھ در نتیجھ این امر و چسبیدن 
 .غلظت میزان استروژن آزاد خون کاھش می یابدبھ استروژن ، 

  
استروژن یکی از عوامل کمک کننده بھ رشد پستان ھاست. بنا بر این مصرف 

  .ت را فراموش نکنید و ھرگز تصور نکنیدگوشت و لبنیا
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  مواد گیاھی می تواند جایگزین مطمئنی برای پروتئین حیوانی باشد.

 

  کلسترول : 

کلسترول نوعی چربی است کھ سلول ھای بدن شما را در ساخت دیواره سلولی 
 قوی تر یاری می نماید. 

لھ استروژن تبدیل این ترکیب در داخل سلول ھا بھ ھورمون ھای استروئیدی از جم
 می شود. 

بدیھی است محدودیت دریافت کلسترول کھ در نتیجھ کاھش میزان دریافت غذاھای 
از جملھ  –حیوانی رخ می دھد نھایتا می تواند بدن را از ساخت ماھیچھ*ھای جدید 

 بازدارد. –ماھیچھ برای پستان 

است. کمبود  t3کلسترول برای عملکرد مناسب در بدن نیازمند ھورمون تیروئیدی 
t3  می تواند منجر بھ افزایش کلسترول غیر قابل استفاده در خون فرد گردد. در این

دستھ از افراد اگر چھ کلسترول خون باالست اما بکار تولید ھورمون استروژن نمی 
 آید. 

بھ ھمین دلیل تجربھ نشان داده است خانم ھای مبتال بھ کم کاری تیروئید برای 
ماھیچھ و پستان ھای خود و موفقیت در کاھش کلسترول خون  بازگرداندن فرم

نیازمند بھ درمان دارویی بیماری کم کاری تیروئید شان ھستند. پس نتیجھ می گیریم 
کھ اگر ناراحتی در کارکرد غده تیروئید دارید اول باید بھ درمان آن بپردازید و در 

ی خود حذف نکنید. ھرگز از رژیم غذای  ضمن مصرف پروتئین ھای حیوانی را
  گوشت و لبنیات برای بانوان جایگزین گیاھی ندارند. 

 

  چربی :

بدن خانم ھا بھ گونھ ای طراحی شده است کھ چربی ھای اضافھ خود را در قسمت 
پائین تنھ و اطراف شکم و ران و پھلو ذخیره نماید. این امر بھ حفاظت از اندام ھای 

کھ چربی الزم در قسمت پائین تنھ ذخیره  تناسلی خانم ھا کمک می کند. ھنگامی
 گشت مقداری از آن نیز برای زیبایی در پستان ھا ذخیره می شوند.
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ھنگام رژیم گرفتن ، بدن در حالت گرسنگی قرار می گیرد و حالتی اضطراری 
پدید می آید کھ بدن را مجبور بھ استفاده از ذخایر و اندوختھ ھای خود می کند. از 

نین حالتی ھمچنان حفاظت از اندام ھای تناسلی مھم تر از زیبایی آنجایی کھ در چ
 پستان ھاست 

بدیھی است کھ چربی پستان ھا نیز سریع تر از دست برود. بنا بر این اگر رژیم 
غذایی برای آب کردن چربی ھای اطراف شکم خود می گیرید باید توجھ داشتھ 

چربی ھا و بافت سینھ را از باشید کھ قبل از آنکھ چربی ھای شکم شما آب شود 
 دست خواھید داد و بھ زیبایی و فرم سینھ ھای خود صدمھ می زنید.

تنھا زمانی کھ ارزش پستان ھا بیش از حفاظت از اندام ھا تناسلی است ایام  -
شیردھی می باشد و بھ ھمین دلیل است کھ بعد از شیردھی خانم ھا احساس می کنند 

 تری استفاده نمایند.الزم است از سوتین ھای بزرگ

 

  محرک ھا :

محرک ھایی مانند قھوه و طیف وسیعی از داروھای رژیمی می توانند اثرات 
نامطلوبی در کیفیت سینھ ھای شما داشتھ باشند. بعضی از محرک ھا با تاثیر بر 

 غدد فوق کلیوی ترشح نوراپی نفرین را افزایش می دھند. 

ھای چربی فعال می نمایند کھ موجب  این محرک ھا گیرنده ھایی را در سلول
تسریع سرعت سوخت چربی ھا بھ عنوان منبع انرژی می شوند. ھمچنین محرک 

را افزایش می دھند. ترشح این ماده  دوپامینھا ترشح ترکیبی شیمیایی بھ نام 
شیمیایی عصبی یا نوروکمیکال بھ خودی خود بد نیست اما می تواند منجر بھ 

د رششود. پروالکتین ھورمونی است کھ می تواند منجر بھ  کاھش اثر پروالکتین
  گردد. بھتر پستانھا

 

  حرارت :

حرارت می تواند با افزایش فعالیت آنزیم آروماتاز میزان تبدیل ھورمون 
 تستوسترون بھ استروژن را افزایش دھد. 

 –مانند آنچھ در خانم ھای مبتال بھ کم کاری تیروئید شایع است  –سرد بودن بدن 
 می تواند موفقیت برنامھ افزایش سایز پستان ھا را تحت تاثیر قرار دھد.
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دقت کنید در استفاده از گرما و حرارت زیاده روی نشود زیرا حرارت زیاد عالوه 
بر آنکھ می تواند آنزیم آروماتاز را از بین ببرد این توانایی را دارد تا شما را 

خیلی بھتر از داشتن پستان ھایی بزرگ متقاعد نماید کھ داشتن پستان ھایی کوچک 
  اما با پوستی سوختھ و خراب است.

 

  کربوھیدرات ھا :

شود.  igfھورمون رشد می تواند منجر بھ ترشح ھورمون رشد شبھ انسولینی یا 
و بعد از ورزش تولید می  در طول خواببیشترین میزان ھورمون رشد بدن انسان 

را  igfتواند میزان ترشح ھورمون رشد و شود. استفاده از کربوھیدرات ھا می 
کاھش دھد. بھ ھمین دلیل خانم ھای کھ قصد دارند اندازه و سایز پستان خود را 
افزایش دھند نباید قبل از خواب و قبل و بعد از ورزش کربوھیدرات مصرف 

  نمایند.

 

  :خواب 

 ت. بھبیشترین میزات ترشح ھورمون رشد در بدن انسان مربوط بھ زمان خواب اس
ھمین دلیل بھ کودکان توصیھ می شود کھ بھ میزان کافی استراحت نمایند. تحقیقات 
نشان می دھد میزان ترشح ھورمون رشد در بزرگساالنی کھ رشد شان متوقف شده 

دقیقھ اول خواب بھ بیشترین حد خود می رسد. ھمانطور کھ قبال توضیح  ٩٠نیز در 
ب می تواند میزان ترشح ھورمون رشد داده شد مصرف کربوھیدرات قبل از خوا

  را کاھش دھد اما مصرف پروتئین می تواند این میزان را افزایش دھد.

 

  ماساژ :

ماساژ در دو سطح می تواند شما را یاری نماید. ابتدا باید از ماساژ کلی و آرام 
استفاده نمود . این ماساژ می تواند منجر بھ افزایش میزان خون رسانی و رسیدن 

 اد مغذی الزم برای رشد بھ پستان ھای شما شود.مو
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مرحلھ دوم ماساژ نوک و ھالھ قھوه ای پستان است کھ می تواند منجر بھ افزایش 
پروالکتین شود. پروالکتین ھمان ھورمونی است کھ در اواخر دوران باردار و در 

 ھای شما می شود. افزایش اندازه پستانطول دوران شیردھی موجب 

زمان زیادی را صرف این گونھ ماساژ ھا نمایید. تنھا چند دقیقھ کافی الزم نیست 
  است.

 

  استرس :

را افزایش می دھد.  میزان ترشح ھورمون کورتیزولاسترس ، ترس و ھیجان 
افزایش کورتیزول موجب از دست رفتن و تحلیل عضالت و ایجاد چربی در 

یری ترشح آدرنالین را اطراف اندام ھای داخلی می گردد. عصبانیت و تحریک پذ
نیز افزایش می دھد کھ ھمانطور کھ می دانید و قبال ھم توضیح داده شد نتیجھ ای 

    جز استفاده از چربی ھا بھ عنوان منبع انرژی نخواھد داشت.
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  معضل سینھ ی زنانھ در مردان:  نھمفصل 

  
امر دالیل بزرگ شدن سینھ ھا در مردان:بزرگ شدن سینھ در مردان بھ تدریج بھ 

طبیعی بوده و بھ دالیل مختلفی میشود کھ البتھ در بسیاری موارد رایجی تبدیل 
سینھ ھا در مردان است  ممکن است رخ داده باشد.یکی از دالیلی کھ باعث بزرگی

غدد پستان یا افزایش بافت چربی در اطراف سینھ است .البتھ در خود بزرگ شدن 
درد ھمراه باشد امر اگر این امر با  داده است. البتھغدد ھیچگ.نھ تغییری رخ ن

  .معمولی نیست

  .تغییر سطح ھورمونھا ھم میتواند دلیلی برای بزرگی سینھ ھا باشد

نوزادانی کھ در طول دوره بارداری در معرض استروژن قرار میکیرند ممکن 
با این حال  مواجھ شوندا بزرگ شدن سینھ ھا است در دوره نوجوانی و بلوغ ب

  . پستان در مردان مسن شایع تر استافزایش بافت 

  

   : دالیل زیر ھم میتواند بھ افزایش حجم پستان کمک کند

  . داروھایی کھ برای نارسایی قلب و فشار خون باال مصرف میشوند

  داروھایی کھ برای سوزش معده مصرف میشوند

  داروھایی کھ برای بزرگ شدن پروستات مصرف میشوند

  یدھاافزایش دھنده عملکرد استروئ

اینچ باشد احتمال ابتال بھ سرطان سینھ و  ٣تا  ٢پستان بیش از    اگر اندازه افزایش
 .یا غدد لنفاوی وجود دارد

   

شامل   برای درمان بستگی بھ میزان افزایش حجم آن گزینھ ھایی وجود دارد کھ
  : موارد زیر است
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نھ  بدون درمان (بھ خصوص اگر بزرگ شدن پستان در طوالنی مدت است و •
  )سال یا تغییر ٢بیش از 

درمان علت بوجود امدن آن . برای مثال ، زمانی کھ ممکن است دارو منجر بھ  •
  این بزرگی شده باشد باید داروھا متوقف شوند یا 

  .اینکھ نوع انھا تغییر یابد تا پستان بھ حالت عادی برگردد

  کاھش یا مقابلھ با استروژن   درمان با داروھایی برای •

 احی برای برداشتن بافت پستانجر •

  

 بزرگ شدن بافت سینھ در مردان

 ژنیکوماستی “ ینھ در مردان حالتی است کھ بھ آنبزرگ شدن س
”  Gynecomastia شود. گفتھ می  

سانتیمتر است،  ٣تا  ٢/۵ضخامت بافت طبیعی سینھ در مردان، معموالً کمتر از 
  می شود. بزرگ حالت ژنیکوماستی، بافت غدد سینھ ولی در 

بزرگی سینھ ممکن است در یک سمت و یا در ھر دو طرف ایجاد شود. ممکن 
 .دردناک شدن بافت سینھ شودشدن و افزایش اندازه، موجب حساساست این 

ژنیکوماستی معموالً در اثر تغییرات ھورمونی، در ھنگام بلوغ و یا در طی افزایش 
استروژن (ھورمون زنانھ) و  ھورمون کھ تعادل بین دودھد. ھنگامیمی سن رخ

 .ھا بزرگ شوندھورمون مردانھ) بھ ھم بخورد ممکن است سینھ)تستوسترون 

ھای جنس مخالف بھ مقدار بسیار کم در بدن زنان و در حات طبیعی، ھورمون
شوند، نسخھ فروختھ و مصرف میشود. برخی داروھایی کھ بدون می مردان ترشح

فزایش حجم عضلھ و دوپینگ وھایی کھ برای اداروھای غیر قانونی، برخی دار
ھا ھا می توانند موجب بزرگی سینھشوند، برخی تومورھا و بیماریمی استفاده
  .شوند

 
 این مشکل در چھ سنی شایع است؟
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 ۶۵سال) شایع است، طوری کھ  ١٩تا  ١٣ژنیکوماستی بین پسران نوجوان (
 .سالھ، ژنیکوماستی دارند ١۴درصد از پسران 

غدد پستان در پسران نوجوان بسیار رایج است. حدود یک سوم از این  بزرگی
ولی احتمال بروز این عارضھ در ن بلوغ دچار این وضعیت می شوند، پسران در س

بزرگسالی کمتر از یک درصد است. بزرگی غدد پستان اغلب خفیف و بدون درد 
  .سوم از مردان در مورد حساس شدن آن اعتراض دارند، اما یک است

  

 تشخیص مشکل

معموال علت بزرگ شدن غدد پستان قابل تشخیص است و در اکثر موارد بھ دلیل 
کند. اگر شما نوجوان ھستید، میی داروھا و یا بیماری کبدی بروز مصرف بعض

دو تا سھ سال، خود بھ  انجام آزمایش نیازی ندارید و بزرگی سینھ، طیاحتماالً بھ 
ن بزرگ تر و مردان جوان ممکن است بھ آزمایش خواھد شد، اما پسراخود برطرف

بیماری، عامل ایجادکننده این . در چنین مواردی ممکن است نوعی نیاز داشتھ باشند
  .مشکل باشد

  

 ؟ چھ باید کرد

در بسیاری از موارد، درمان خاصی مورد نیاز نیست. پزشک شما ممکن است ھر 
درصد پسران  ٩٠ھ باشد. در داشته سینھ را پیگیری کند و تحت نظر انداز ماه

شود. خود برطرف مینوجوان، ژنیکوماستی در مدت کمتر از سھ سال خود بھ 
است مانند مواد قطع مصرف دارویی کھ بھ ژنیکوماستی منجر شده  برخی اوقات با

 .شوددوپینگ ، مشکل برطرف می

 شوند،ھای دارویی برای ژنیکوماستی استفاده میدر موارد نادری، درمان
  مخصوصا اگر درد و حساسیت وجود داشتھ باشد. 

درمان دارویی ممکن است بتواند بافت اضافی سینھ را برطرف کند. گاھی برای از 
 .شودبین بردن بافت اضافی، جراحی انجام می

 .ھا، بیماری یا تومور باشد، علت اصلی باید درمان شوداگر علت بزرگ شدن سینھ
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شود ولی اگر تنھا یکی از ر ھر دو سینھ مشاھده میدر اغلب مردان، ژنیکوماستی د
 .بھ پزشک مراجعھ شودتر ده بود باید جھت معاینھ دقیقھا برآمسینھ

 .افزایش بافت چربی، ژنیکوماستی نیست

سینھ ی خود بافت چربی زیادی دارند و ممکن  برخی از پسران و مردان، در قفسھ
ین ااند. بھ ھا بزرگ شدهنگار سینھابافت چربی طوری بھ نظر برسد کھ  است این

 .شودگفتھ می” ژنیکوماستی کاذب“حالت 

بعضی از مردان ھم تنھا بھ دلیل چاقی، دارای سینھ ھای برآمده ھستند، اما در 
 .بزرگی سینھ بھ دلیل بزرگ شدن غدد سینھ یعنی ژنیکوماستی، چاقی موثر نیست

در کلیھ مناطق سینھ پخش  غده دقیقا زیر نوک سینھ متمرکز است، ولی چربی
  .شودمی

  

 داروھایی کھ باعث ژنیکوماستی می شوند

 :اند ازشوند عبارتترین داروھایی کھ باعث بروز این حالت میبعضی از مھم
، سایمتیدین (اسپرونوالکتین (آلداکتونن (النوکسین) برای بیماری قلبی، دیگوکسی

 قارچی، فیناستراید برای عفونتکننده اسید معده، کتوکونازول (نیزورال) بلوک
 .داناستراید (اودارت) برای بزرگی پروستات(پروسکار) و 

الزم بھ ذکر است کھ داروھای مخدری نظیر آمفتامین، ماری جوانا و ھروئین و 
باعث بزرگ شدن پستان ز بیماری کبدی ناشی از افراط در مصرف الکل نی

  .گردندمی

  

 نی شود؟آیا سینھ مردان ھم ممکن است سرطا

ای کھ در اثر سرطان احتماالً نھ. سرطان پستان در مردان بسیار نادر است. توده
 .شودایجاد شده باشد، معموالً درست زیر نوک سینھ ایجاد نمی

خصوصیات و ماھیت بافت سرطانی با بافت حاصل از بزرگ شدن سینھ در اثر 
  ژنیکوماستی متفاوت است. 
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ورفتگی پوست یا ایجاد ترشح خونی از سینھ سرطان پستان ممکن است موجب فر
تشخیص دھد و بفھمد کھ توده، سرطانی  تواند نوع توده را. پزشک شما میشود

د توانید با پزشک خوی داشتید میسینھ ھر گونھ سئوال است یا نھ. اگر در مورد توده
 انجام ماموگرافی و یاست نیاز بھمشورت کنید. در موارد مشکوک ممکن ا

مردان، غیر سرطانی است و ھای پستان در اشد. اغلب برآمدگیبرداری ب نمونھ
 پستان است، اما بھترمربوط بھ وضعیتی بھ نام ژنیکوماستی یا ھمان بزرگی غدد 

 .مراجعھ کنید تا علت دقیق آن مشخص شود است بھ پزشک

 پذیر است. در دنیا، حدوددر مردان شایع نیست اما امکان سرطان پستان اگرچھ
 .اندشناختھ شده ر سال جاری مبتال بھ سرطان پستانمرد د ٢٠٠٠

سرعت مرگ ناشی از سرطان پستان در مردان بیشتر از زنان است، یعنی حدود 
کنند و اما بزرگی غدد پستان در مرد در سال بھ دلیل سرطان پستان فوت می ۴۵٠

  .مردان چندان خطرناک نیست
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زیبایی  دستورات الزم برای حفظم : دھفصل 
  سینھ ھا

 

  تغذیھ و پرورش اندام بھ طور علمی - 1
  ھیدروتراپی سرد ( ماساژ با آب سرد)-٢

  ماساژ با وغنھای ویژه-٣

انتخاب صحیح سوتین ( متناسب با اندازه پستان بھ نحوی کھ سینھ ھا تحت فشار -۴
  .) نباشند

 

 Eating foods that contain ) مصرف غذاھای حاوی استروژن
estrogen ( : 

این غذاھا بھ افزایش سایز سینھ ھا کمک خواھند کرد . چرا استروژن موجب رشد 
 بافت سینھ ھایم گردد . 

  : غذاھای کھ دارای مقادیر معتنابھی استروژن ھستند شامل

  . مرغ ، تخم مرغ ُ شیر، سیب ، لوبیا ، عدس ، فرآورده ھای لبنی ، گردو

 
 : مصرف قرص ھای خوراکی استروژن

ھ قبل از مصرف این داروھای خوراکی باید با یک پزشک کتخصص مشورت البت
 کنید . 

در واقع زشک متخصص باید شما را معاینھ نماید چھ بسا برخی بیماری ھای پنھان 
 . و مشکالت مصرف این قرص ھا را برای شما مضر نماید

  ھند کردی رشد بافت سینھ ھا را تحریک خوابھر حال استروژن ھای خوراک
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 : ( surgery ) راحیج
 

در صورتی کھ بدنبال افزایش خیلی سریع و موثر و قابل توجھ سینھ ھای خود می 
گزینھ ی جراحی علی رغم مسایل خاص  باشید باید گزینھ ی جراحی انتخاب نمایید

در این روش در داخل سینھ ھای  . خود بھر حال دارای طرفدارانی است ھر چند کم
 رند .شما ایمپلنت کار می گذا

این نوع جراحی زیبایی زمان زیادی طول نمی کشد و مدت بھبودی آن ھم زیاد 
 نیست در عوض سینھ ھا بسیار زیبا ُ جذاب و خوش فرم می شوند . 

ھر چند از نظر ما کارشناسان تمرینات بدنی و درمان ھای فیزیکی گزینھ ی 
 جراحی گزینھ ی خوبی نیست . 

 . یده می شود و جراحی نیز بدون عوارض نیستزیرا از نظر زیبایی خط جراحی د

  

  آیا قرار دادن پستانھا در معرض آفتاب مضر است؟

بنظر مي رسد کھ نور خورشید باعث سرطان سینھ نمي شود؛ با این وجود بھتر 
پذیرشان آنھا را تا حد ممکن از تابش  بھ دلیل پوست بسیار حساس و آسیب است

 ت پیوندي و فیبرھايب تاثیر مخربي روي بافنور شدید آفتاب پوشاند. نور آفتا
ھا داشتھ و موجب پیري زودرس آنھا مي شود. بنابراین ھمیشھ پیش  االستیک سینھ

 .یدلوشن ضد آفتاب بپوشان رض نور شدید آفتاب پستانھا را بااز قرار گرفتن در مع

 

 آیا حجم سینھ ھا با دیگر تغییر و تحوالت بدن فرق مي کند؟

، بافت چربي موجود در پستانھا و در نتیجھ حجمشان افزوده مي با افزایش وزن
االستیک نامتغیر باقي مانده و بافت قابل با کاھش وزن بافت پیوندي و شود. در م

ب نابودي رشتھ ھاي االستیک چربي کاھش مي یابد. از آنجایي کھ تغییر وزن موج
  .ن جلوگیري نمودشدن پوست مي شوند، بھتر است از تغییرات رادیکالي وزو شل 

یکي از پیامد ھاي حاملگي افزایش حجم پستانھاست. اصوالً پس از خاتمھ دوران 
مي گردند، کمي جمع و چروکیده مي پستانھا بھ حالت اولیھ خود باز شیردھي کھ 

الت ھورموني، یائسگي و شوند. مکمل ھاي استروژن و پروژسترون، دارو، اختال

mailto:IRANAMOOZESH1@GMAIL.COM


 

  1سایت آموزش ایرانی  کتاب بزرک کردن سایز سینھ ھا 
IRANAMOOZESH1@GMAIL.COM 

 

 کتاب بزرک کردن سایز سینھ ھا 

ھ نحوي موجب تغییرات عدیده در حجم پستانھا مي کھولت نیز ھر کدام بدر نھایت 
ھ بدن افزایش مي یابند کھ بپوست نازکتر شده و ھورمونھا در  شوند. با باالرفتن سن

نوبھ خود باعث جمع شدن لوبولھاي پستان مي شود. اما نگران نباشید یک روش 
اوم طبیعي براي حفظ طراوت و شادابي پستانھا وجود دارد آنھم آمیزش جنسي مد

 . در طول زندگي مي باشد

 

   !سوتین، الزمھ پستانھاي بزرگ

وزن زیاد سینھ ھا طي مدت طوالني موجب آویزان شدن آنھا مي شود. استفاده از 
کشسان پوست مي شود. بھ ھر حال بدون در ین باعث حفظ االستیسیتي یا حالت سوت

یگر قبیل دو و د گام ورزشھایي ازنظر گرفتن سایز پستانھا پوشیدن سوتین بھ ھن
فعالیتھاي پرشي توصیھ مي شود. زنان حاملھ و شیرده نیز مي بایستي از سینھ بند 

  .داشتن آن نیسته کنند، اما ھنگام شنا لزومي بھ استفاد

بنابر ساختار پستانتان و نھ مد روز یک سوتین مناسب کھ ھم از لحاظ سایز و ھم 
  .اب کنیدانتخکاررفتھ آن احساس راحتي نمایید، جنس ب

 

 چرا پستانھا داراي فرمھاي متفاوت ھستند؟

اگر رشد غدد پستاني ھم سطح و ھمتراز دنده ھا بود شکل آنھا نیز پھن و کشیده مي 
  شد. 

در صورت عمودي بودن این رشد فرم آنھا نیم کره اي مي شود. حالت میاني این 
 .باعث مي شود تا فرمھاي گوناگوني پدید آید

 

 اي داراي سفتي و استحکام یکسان نیستند؟چرا ھمھ پستانھ

زمینھ یک سینھ شخ و سفت بیشتر بودن بافت پیوندي نسبت بھ بافت چربي در 
چربي سینھ ھا شل تر خواھند و برعکس در صورت غالب بودن بافت آنھاست 

   .بود
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 چرا معموالً یکي از پستانھا بزرگتر از دیگریست؟

گرچھ در ظاھر مشابھ و متناسب بنظر مي  نیمھ راست بدن انسان با نیمھ چپ آن
  رسد ولي در واقع کامالً متقارن نیست. 

این پدیده در مورد پستانھا نیز صدق مي کند. وجود دو عضو جفت متقارن در بدن 
متقارن نیستند؛ بدین معني کھ ھر سینھ ھاي زنان با ھم  %99،9است. بسیار نادر

و دیگر اجزاي تشکیل  پیوندي، لوبھا کدام داراي مقدار متفاوتي از چربي، بافت
مي باشند. نوک پستانھا نیز مي تواند داراي تفاوتھایي در سایز، رنگ و دھنده آنھا 

  .داراي چند تار مو ھستند رفتگي باشد. برخي ناھموار و برخيبرجستگي یا فرو

 

 چرا پستانھا در سایزھاي متفاوتي دیده مي شوند؟

نگي سایز پستانھا بسیارند؛ مقدار بافت پیوندي، فاکتورھاي تعیین کننده در چگو
زندگي در اندازه آنھا تاثیر بدن، ارث و تعداد حاملگي ھا در  درصد چربي

 .چشمگیري دارد

 

 روشھای مراقبت و جلوگیری از افتادگی سینھ در خانم ھا

سالگی پیش  ۴٠تا  ٣٠یکی از مشکالتی کھ برای خانم ھا، بھ خصوص از سنین 
زیبایی سینھ ھا در اندام زنان نقشی است. از آن جاییکھ ” تادگی سینھفا“می آید، 

 کارھای ساده اّما مفید کھ نتیجھ اساسی را ایفاء می کند، در اینجا بھ یک سری راھ
 :جدیدترین تحقیقات جھت پیشگیری و ترمیم این مشکل است، اشاره می کنیم

ی ملّیت ھر فرد می باشد، در ندازه و مدل سینھ ھا، بھ نوعی، سنبل و نشان دھنده ا
عضو زنانھ، در دید  پوشش آنھا، زیبایی این ھنگھای غیر اسالمی بھ دلیل نحوه فر

ھا بھ دلیل مد روز بودن،  بیشتری قرار دارد، با توجھ بھ اینکھ امروزه، بیشتر خانم
 :بھ داشتن سینھ ھای بزرگ دارند، الزم است موارد زیر را رعایت کنندتمایل 

  

  ، د را ثابت نگاه داریدوزن خو
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نوسان و کم و زیاد شدن وزن بدن، تأثیرات بسزایی در افتادگی سینھ و دیگر اندام 
شما می توانید با کنترل و رعایت یک رژیم غذایی مناسب، ھمواره وزن ھا دارد، 

زیادی را در مدت کم از رژیم ھای الغری کھ مقدار وزن خود را ثابت نگاه دارید، 
د، جداً خودداری کنید، چرا کھ بھ ھمان سرعتی کھ وزن شما کاستھ توصیھ می کنن

شده، در مدتی کم نیز دوباره افزایش می یابد، در نتیجھ احتمال افتادگی سینھ نیز 
  .افزایش می یابد

  

   سوتیئن مناسبی انتخاب کنید، -٢

و  یراه مبارزه با افتادگدّقت در خرید سوتیئن، طبق اندازه و سایز سینھ، بھترین 
سینھ است، بنابراین در موقع خرید، تنھا بھ زیبایی و فانتزی بودن آن شل شدن 

در وزن خود، مراقب باشید کھ در صورت تغییر  توجھ نکنید، در این بین کامالً 
ش ع کاندازه ی سوتیئن را طبق وزن و سایز جدید، تغییر دھید، استحکام بند و نو

 ارند، بسیار ضروریست، کسانی کھ سینھھای بزرگ دسوتیئن برای کسانی کھ سینھ 
اندازه ی ی توانند، ظاھر و ھای کوچک دارند با استفاده از سوتیئن ھای پددار م

سینھ را بزرگتر و زیباتر جلوه دھد. البتھ وجود این پد ھا مانع از تنفس پوست می 
مراسم و میھمانی ھای خاص برای جلوه ای شود و خود بھ نوعی مضّر است، در 

  .تر می توانید از سوتیئن ھای فنردار و ژلھ ای استفاده کنیدزیبا

 

  ، عادت کنید کھ صاف و بصورت قائم بایستید -٣

حالت عوامل مھم در زیبا جلوه تر کردن طریقھ ی ایستادن قائم و صاف، یکی از 
 ید بطور منظم در ورزشھای خود، ازسینھ است، برای این منظور می توان

مخصوص تقویت عضالت سرشانھ ھا و م و تمرینھایی کھ ھای تناسب اندادستگاھ
در صورت نیاز ماساژھای دوره  نگھ دارنده ی ماھیچ ھای سینھ است، استفاده کنید،

  .را نیز در برنامھ خود بگنجانیدای 

 

  خشکی پوست، -۴
از آنجاییکھ پوست سینھ و سرشانھ بسیار ظریف و حساس ھست، برای زیبایی و  

مصرف کنید،  مداوم از کرمھای مرطوب کننده مخصوصطور ب جوانی بیشتر آن،
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ھمچنین در ھنگام تابش مستقیم آفتاب و سوالریم، حتماً از کرمھای ضد آفتاب 
  .استفاده کنید

 

  ، فیتست ماموگرا -۵

تغییرات  بطور منظم برای کنترل و معاینھ بھ پزشک مراجعھ کنید، بھ دلیل
، سعی کنید ماھانھ تاریخ مشخصی …و گذاری، قاعدگی ھورمونی در مواقع تخمک 

ھ یا سینی غیرعادی نرم در بازو را برای این کار در نظر بگیرید. با مشاھده توده ا
  .کھ زیر دست بصورت گردشی حرکت کند، سریعاً بھ پزشک مراجعھ کنید

 

حتماً از سوتیئن ھای مخصوص ورزشی  بھ ھنگام ورزش و دویدن، -۶
  استفاده کنید، 
انگلیس، افتادگی سینھ در کسانی کھ بطور دائم از  اخیر دانشگاھھای طبق مطالعات

این آمار کاھش می یابد، ھمچنین  ٪۴٠سوتیئن ھای مناسب استفاده می کنند تا 
شھای گویای این است کھ درصد افتادگی سینھ در خانم ھایی کھ در ھنگام ورز

کاھش خواھد  ٪٧٨ورزشی استفاده می کنند تا  پرتحرک از سوتیئن ھای مخصوص
  .یافت
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زیبا سازی و لطیف سازی سینھ :  یازدھم فصل
  ھا

 

ھر شب (اگر میتونید ) یا ھر دو شب درمیون یا الاقل ھفتھ ای یکبار سینھ ھا  -١
  ......رو در اب سرد یا ولرم شستشو بدین

  اگر سینھ ھای سایز بزرگ دارید این کار بھ سفت شدن سینھ ھا بسیار کمک میکنھ

ینھ ھای کوچک دارید ...اب سرد باعث میشھ بافت چربی بیشتری اطراف اگر س
  ..سینھ ھا جمع بشھ

 

برای خوشبو شدن سینھ ھا ھنگام شستشوی شبانھ میتونید از گل یاس اگر  -٢
یا  …  یا گل محمدی کھ داخل آب میریزید تا اب خوشبو شھ حساسیت نداشتھ باشید

  ل نرگس استفاده کنیدیا از گ ...... گالب مخلوط با اب سرد

  

برای خشک کردن سینھ ھا از پارچھ پنبھ ای سفید استفاده کنید( یا حولھ نخی  -٣
  ) نرم

 

 پس از حمام از کرم مرطوب کننده مارک -۴

   )کلینیک ( پوستھای حساس

   ) لورال (پوستھای معمولی

   )ایوروژه (خشک

   ) (چرب نیوا

  میتونید استفاده کنید
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  خشک شما نیاز بھ لطافت بیشتری داره.....اگر سینھ ھای -۵

 .......از روغن بچھ جانسون برای ماساژ و آرام کردن اون منطقھ استفاده کنید

 

اگر سینھ ھای کوچکی دارید میتونید از کرمھای حجم دھنده مارکھای معتبر (  -۶
  سکرت..ایوروژه و لورال ) استفاده کنید

 

چک کردن سینھ ھا احتیاج بھ زمان و حوصلھ استفاده از صابون یا کرم برای کو-٧
  فراوان داره...

و البتھ بسیار روش وقت گیریھ...و اگر احیانا صابون یا کرم تقلبی از آب دربیان 
  ممکنھ خطر ساز ھم باشھ.........

 .......پس مواظب شرکتھای تبلیغاتی باشید

 

ھزار تومان) برای  ٢۵ھزار تا  ١٠سوتین ھای ژالتینی موجود در بازارقیمت (  -٨
  بزرگ کردن سینھ ھا موجود کھ البتھ بازی پول........ 

  ھو ھیچ اثر آنچنانی نداره......و اینکھ میگن حجم دھنده وسفت کنندس کمی اغراق

  ولی اینو بھتون بگم استفاده از این سوتین ھا فرم زیبایی بھتون میده زیر لباس

 صا اگر رنگ بدن باشھمخصوھ و اصال ھم دیگران متوجھ نمیشن سوتین

 

  یادتون باشھ اگر سینھ ھای کوچکی دارید سعی کنید سوتین نبندید - ٩

  ھنگام مھمانی سوتینھای رنگ تن و دکولتھ ( اسفنجی ) استفاده کنید

پس ازمھمانی سینھ ھا رو با آب سرد و صابون ویتامین ای کاپوس ( قرمز رنگ) 
  . بدید شستشو
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 زرگی دارید از سوتین ھای نخی استفاده کنیداگر سینھ ھای بسیار ب -١٠

و سینھ ھا رو ھر شب با آب سرد و صابون کاپوس ویتامین ای یا کاپوس جوانھ 
 گندم بشورید تا بوی عرق نگیره

 

خانمھای عزیز شب ھنگام موقع خواب سعی کنید لباس خواب نخی پوشیده و -١١
  ... بدون سوتین بزارید نفس بکشن سینھ ھارو آزاد بزارید 
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بھ دلیل اجر معنوی باالی کتاب نویسنده مایل بوده ھمھ افراد با ھر توان مالی بتوانند 
 . آنرا تھیھ کنند و با استفاده از مطالب آن زندگی شیرین و لذتبخشی را تجربھ کنند

 امیدواریم با ارائھ این کتاب نقش کوچکی در شادی و خوشبختی شما داشتھ باشیم

  :در ارتباط باشید جیمیل سایت با آدرس فقطیم برای تھیھ کتاب بنابراین خواھشمند

  1سایت آموزش ایرانی 

Iranamoozesh1@gmail.com 

  استفاده از مطالب کتاب از نظر شرعی مجاز باشد . عالوه بر حفظ حقوق ناشر تا

===================================== 

ال تقدیم پر فروش و موفق زناشویی و ھمسرداری س ھای کتاب
 بھ شما :

 

  " کتاب عشق شیرین "
  از نظر خوانندگان ترین کتاب آموزش مسائل جنسی سال موفق

  زناشویی  –جامع ترین کتاب آموزش مسائل جنسی 

  برای اولین بار کامال تصویری

  

  " کتاب پوزیشن شیرین "

 این کتاب کامل ترین کتاب آموزش پوزیشن ھای زناشویی بھ زبان فارسی است
بطوریکھ ھمھ پوزیشن ھای موجود در فضای اینترنت از سایت ھای داخلی و 

  . خارجی در این کتاب آورده شده است
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 کتاب بزرک کردن سایز سینھ ھا 

، نشستھ، طرفی، ھمھ پوزیشن ھای ممکن در رابطھ جنسی کھ عبارتند از : ایستاده
. با حاالت متنوع و بسیار زیاد بیان شده اند رخ بھ رخ، معکوس، نزدیکی از عقب  

  )پوزیشن 300بیش از (

  

  " کتاب افزایش سایز آلت مردان بدون دارو و دستگاه "

 سانتیمتر در یک دوره تمرین 8الی  3افزایش طول و ضخامت آلت بھ اندازه  - 1
 افزایش قابلیت چندبار ارضا شدن پشت سر ھم - 2

 درصد اندازه فعلی 50تا  30افزایش قطر آلت جنسی حدود  - 3
 .س و افزایش زمان نزدیکی و مقابرتجلوگیری از انزال زودر - 4

 .افزایش شق شدگی و سختی آلت تناسلی ھنگام نعوظ و تحریک جنسی - 5
 .تایید شده از طرف پزشکان و متخصصان - 6

  .آمریکا FDA و گواھینامھ سالمت از GMP دارای گواھی - 7

  

  :در ارتباط باشید جیمیل سایت با آدرس فقطخواھشمندیم برای تھیھ کتاب ھا 

  1سایت آموزش ایرانی 

Iranamoozesh1@gmail.com 

  تا ضمن حمایت از ناشر استفاده از مطالب کتاب ھا از نظر شرعی مجاز باشد .

  
===================================== 

  

  پایان
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